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SÖZBAŞI 

«Zaman öyle bir şeydir ki döner, 
döner, döner, yine en doğrusu üste 
çıkar. » 

- Akil Mu!htar Özden -

Üstad Yahya Kemal, Rıfkı Melul Meriç'e ithaf ettiği 
«Itri» şiirinde, büyük san'atkarın belki binden fazla bes
tesinin kaybolduğunu söyledikten sonra, 

O ki bir ihtişamlı dünyaya 
Ses ve tel kudretiyle hakimdi; 
Adeta benziyor muammaya; 
Ulemamız da bilmiyo:- kimdi? 
O eserler bugün define midir? 
Ebediyyette bir hazine midir? 
Bir bilen var mı? Nerdeler şimdi? 

diye soruyor. Hakikaten, klasik Türk musıkisinin en kud
retli san'atkarı Buhurizade Mustafa ltrı Efendi'nin yüz
lerce eseri kaybolduğu gibi, hayatı da yüzyılların karan
lıkları arasında silinip gitmiştir. Hakkında yazılanlar ya 
yanlış, ya noksan, ya da itibarı, yani şüphelidir. Kesin ola
rak ne doğum ve ölüm tarihlerini, ne anasının, babasının 
adlarını, ne de hatta mezarının yerini biliyoruz. Yahya 
Kemal haklıdır : 

Öyle bir musıkiyi örten ölüm, 
Bir teselli bırakmaz insanda. 

Ama yalnız Itri mi? Daha niceleri var ki hayat hi
kayeleri hakkında o kadarcık bile bilgiye sahip değiliz. 
Eserleri ise arayanı olmıyan birer define . . .  
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Milli değerlerinıizi her yönüyle tanımak ve tanıtmak 
hususundaki tembelliğimiz veya ihmalkarlığımız tedavisi 
güç, eski ve müzmin hastalığımızdır. Bundan dolayıdır ki 
fikir, san'at ve edebiyat dünyamız c<meşahir-i meçhule,> ile 
dolup taşmaktadır. Meşahir-i mechule: Bugünkü dile 
çevirirsek «bilinmiyen ünlüler».:. Tabir İbnülemin Mah
mut Kemal'indir. Onun :!ski bir mo.kalesinin başlığı. Yah
ya Kemal gibi İbnülemin Mahmut Kemal de bu yoldaki 
ihmalimizi ömrü boyunca her fırsatta üzüntüyle dile ge
tirmekten geri kalmamıştır. Tarih Encümeni Mecmuası'
nda yayınlanan «Meşahtr-i m·eçhule» den sonra, başka bir 
dergiye yazdığı makalemn adı da yine: «Unutulan Adam
lar» (Her Ay, Yıl 1, Sayı 3, Mayıs - Haziran 1937, s. 125 -
133). 

İçinde oldukça ilgi çekici notlar ve hatıralar bulunan 
bu ikinci yazı, vaktiyle Ebüzziya Tevfik (Bey) in kaleme 
aldığı «Rical-i mensiyye» (Unutulmuş sayılı kişiler) un
vanlı makaleden iktibas edilen şu cümlelerle başlıyor: 

«Rical-i mensiyyenıiz sırasında nevileri şahıslarına 
münhasır öyle zatlar vardır ki akvaın-ı garbiye (Batı top
lulukları) arasında görülen emsalinin namlarına heykel
ler rekzolunmuş (dikilmiş) ve ihtisas ettikleri meslekle
rini gösterir levhalar tasvir edilmiştir. Bizde ise bir karın 
sonra belki isimlerini bile yadedecek adam bulunmıya
caktır. Bir millet, daire-i kavmiyetinde zuhur eden ezki
yayı (zeki kişileri) ve her sınıfın taarüf etmiş (tanınmış) 
eşhasını mahiyet-i hakikiyeleriyle tasvir ederek ahlafın 
marız-ı ıttilaına (daha sonra gelecek olanların bilgilerin>e) 
terketmekle mükelleftir. Evsaf-ı ihtisaslarını haber verdi
ğimiz zatların ahval-i hususiyelerine vakıf olanlar, malU· 
mat Zarını cenı' ile (bildiklerini toplayıp) gazetelere ihda 
(hediye) etseler eşhas-ı tarihiyeyi (tarihi şahısları) ihya 
etmiş olurlar.» 
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Bunun arkasından İbnülemin Mahmut Kemal de
vam ediyor: 

(<Mükerreren (çok kere) söylendiği veçhile biz, es
lafı (daha öncekileri) ihmal etmekte pek ileri gid•enlerde
niz. Esldfını öğrenmekte ihmal gösteren bir cemiyet, ta
rihini unutuyor demektir. Tarihi yapan vakalardır. Vaka
ları yapan da eşhastır. Eşhas oltnasa ne vaka olur, ne de 
tarih.» 

<<Maarif erkanından bir kaç zata da bilmünasebe söy
lediln: Mekteplerde tarih nasıl ehemmiyetle tedris olu
nuyorsa ( okutuluyorsa) milletin asırlardan beri yetiştir
diği her sınıf meziyet ve marifet sahiplerinin tercüme-i 
hallerini (hayat hikayelerini) de ders programına koyup 
itina ile okutmalı, evlatlarımıza kıymettar (kıymetli) ba
balarımızı -layık oldukları derecede- öğretmelidir.» 

«Birtakım garazkarlar «Türkte kıymetli pek çok 
adam yetişmedi» iddiasında bu!ımuyorlar, hakikati in
kar ediyorlar. İnsaf olunsa kabahatin çoğu bizdedir. Çün
kü Türkler arasında -garazkiirların kendi milletlerinde bi
le emsaline nadir tesadüf olunan- nice kıymettar adamlar 
yetiştiğini isbat etmek ve garazlarını yüzlerine çarpmak 
için yetişenlerim izi aramadık, ortaya koymadık." 

«Tecrübe edenler bilirler ki eskileri yazmaktan ziya
de yen.ileri yazmak zordur. Çünkü eskilerin ekseri (çoğu) 
hakkında bir tezkerede, bir tarihte, bir mecmuada az çok 
malumata tesadüf olunabilir. Fakat yüz seneden beri ge
lenlerin pek azını pek az biliyoruz.» 

Bu arada her biri başlı başına ibret teşkil edecek 
bazı misaller verdikten �onra sözlerini şöyle bağlıyor gay
retli biyografımız: 

(<Milletin muhtelif mesleklerde yetiştirdiği sair hü
nerver (hünerli) , kıymettar adamların da cisimleri ve 
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isimleri nabud olmuştur (yok olmuştur). Bunların nam
larını ihya etmek (adlarını yaşatmak), ihyay-ı emvat (ölü
leri diriltmek) kabUindendir. Herkes -az çok- bildiğini 
yazsa yine bir faidedir. Fakat bilen kalmadı ki bir şey 
yazsın.» 

Ebüzziya Tevfik'in �Rical-i mensiyye» adlı makalesi
nin üzerinden doksan, lbnülemin Mahmut Kemal'in -yu
karıya bazı paragraf [arını aldığımız- yazısının üzerinden 
elli sene geçmiş; fakat -bu uzun zaman zarfında- bizim es
ki hastalığımız geçmemiştir. 

işte, unuttuğumuz adamlardan biri de Rıfkı Melul; 
daha dün denecek kadar yakın yıllarda yaşamış olmasına 
rağmen ... 

Halbuki, o da, miW. kültürümüze ömrü boyunca sa
dakatle hizmet etmemiş miydi? O da ilim ve san'at ha
yatımıza gösterişsiz fakat kunt bir kaç eser ilave etmemiş 
miydi? Dilimize, edebiyatımıza kendi çapında bir şeyler 
katmamış mıydı? Şiirimize değişik bir renk, farklı bir 
ahenk getirmemiş miydi? 

Bize göre bu soruların cevabı müsbettir. Hiç şüphe 
etmiyoruz ki, sağlam karakteri, milliyetçi şahsiyeti, ilmı 
hüviyeti, san'atkar mizacı, samim'i dostluğu, talebesini 
geniş ufuklara götüren bilgi, incelik, zevk ve heyecan do
lu dersleri,, dinleyeni büyüleyen sıcak, doyurucu sohbet
leri, güzel şiirleri, zarif nükteleri, orijinal araştırmaları, 
incelemeleri ve en mühimi Türk için, Türklük için çarpan 
kalbiyle Rıfkı Me!Ctl, son asır Türle ilim ve san'at dünya
sında ihmal edilmemesi gereken mühim bir simadır. Ne
vi şahsına münhasır bir fikir ve gönül adamı. 
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Bir sıyt ü sacla gelir giderdi 
Güya ki gönülde seyrederdi.. .  



Çelebi ruhlu, kibaı·. çoğu zaman sessiz, sakin ... Ama 
pısırık değil, eyyam adamı değil; aksine doğruluğuna 
inandığı fikirleri her yerde, her zaman yüksek sesle savu· 
nan prensip sahibi cesur bir insan ... 

Yüzyıllar öncesine ait kültür varlığımızı, unutulmuş 
milli. değerlerimizi tanıtmak için çırpınıp duran, fakat 
kendi payına şandan şöhretten bucak bucak kaçan alçak • 

gönüllü, utangaç bir lstanbul efendisi ... Aslında şöhretten 
kaçmasına hiç lüzum yoktu; çünkü onu tanımak ve tanıt
mak için zaten bir şey yapılmıyordu. Edebiyat tarihleri, 
edebiyat sözlükleri, biyografi derlemeleri, ansiklopediler 
-bir ikisi müstesna- onun adını çoktan unutmuşlardı. 

Lakin, bu böyle sürüp gidemezdi. İşte biz, yılların 
ihmalini bir dereceye kadar telafi etmeğe çalıştık. İlkön
ce, ölümünün lS'inci yılı dolayısiyle bir dergiye yazdığı
mız toplamı otuz sayfayı bulan iki makalede kısaca onun 
hayatından, ilmi ve edebi şahsiyetinden bahsederek, ço
ğu kendi el yazısı ile şahsi. dosyamızda bulunan ve hiçbir 
yerde çıkmamış olan bazı şiirlerini yayınladık (Türk Kül
türü, yıl XVII, sayı 196, Şubat 1979, s. 207-218 ve sayı 
203-204, Eylül· Ekim 19790 s. 282-299 ). Şimdi de bu naçiz 
eserle onun hatırasını bi,- defa daha ta'ziz etmek istiyoruz. 

Kitabın mahdut hacmini göz önünde tutarak müm
kün mertebe kısa fakat mevsuk (belgelere dayalı, gerçek) 
ve otantik (sağlamlığına güvenilir, resmi) bilgiler verme
ğe çalıştık. Eserleri bölümünde, basılı bütün yayınlarını 
ihtiva eden geniş bir bibliyografya yerine iki vadideki 
(şiir ve ilmi araştırma - inceleme) çalışmalarından örnek
ler alarak ve her birinin yanına tarı.ıtıcı, açıklayıc� mahi
yette kısa bilgiler ekleyerek küçük bir liste sunmayı uy
gun gördük. Geniş ve sadece başlıklardan ibaret kuru bir 
bibliyografya fazla yer kaplayacağı gibi, üstelik -vaktiyle 
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az sayıda basılmış ve mevcudu tükenmiş bulunall o eser
lerin temini artık fevkalade güç hatta imkansız olduğu 
için- hiçbir işe yaramayacaktı. Seçme ve analitik bir bib
liyografya is·e, hem okuyucuların, eserlerin nıalıiyet ve 
muhteviyatı hakkında toplu ve sinoptik bilgiler edinme
lerini sağlayacak, hem de ilgilendikleri konularda araştır
ma yapmak istediklerinde bir kaynaktan hareketle daha 
geniş literatüre ulaşmalarını kolaylaştıracaktır. Tabii en 
iyisi doğrudan doğruya esas metinler üzerinde çalışmak
tır. 

Eserlerinden örnekler verirken veya iktibas ( alıııtı) 
Zar yaparken metnin orijinal ifadesine ve imlasına sadık 
kaldık. Ancak, yeni neslin anlamakta güçlük çekeceği ba
zı yerlerde, parantez içinde, kelimelerin yaşayan Türk
çedeld karşılıklarını gösterdik. 

Ayrıca, şu noktayı da -altını çizerek- belirtmek iste
riz ki, kitaba aldığımız örneklerin bir kısmı, kendi el ya· 
zısı ile bize verdiği, hiçbir yerde çıkmamış şiirlerdir. Bıı 
bakımdan -ilerde, şairimiz hakkında inceleme yapmak is
teyenler için- eserin, miitevazı bir kaynak telakki edilebi
leceğini sanıyoruz. Son sayfalara el yazılarından seçtiği
miz bir iki örneğin klişderiııi de ekledik. 

Rıfkı Melul Meriç hakkında yayınlanan bu ilk -ve 
şimdilik tek- kitabın, onu ve onun gibi unutulmuş diğer 
fikir ve san'at adamlarımızı hatırlamağa, eserlerini oku
yup layık oldukları ölçüde değerlendirmeğe vesile teşkil 
etmesini diliyoruz. 
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HAYATI 

Rıfkı Melul Meriç (1), Teşrinievvel (Ekim) 1317 
(1901) 'de lhalen Yunanistan hudutları içinde kalan beş
yüz yıllık Türk şehri Dedeağaç'a bağlı Ferecik kasabasın
da doğdu. Aralarında müderris, kadı ve müftü gibi ilim 
adamları bulunan eski, köklü bir aileye mensuptur. Ba
bası, muhitinde ilmi ve faziletiyle tanınmış saatçi Hafız 
Mehmet Ali Efendi'dir. Pek küçük yaşlarda aile çevresi 
içinde ilim ve san'at havasını teneffüs etmeğe başlayan 
Rıfkı Melul, ilk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra 
Edirne Sultanisi'nde okudu. Bal•kan harbinde (1912) aile
ce İstanbul'a göç etmeleri üzerine «Menba-ül irfan» adını 
taşıyan idadi (lise) mektebine girdi ve buradan Aliyülala 
(Pekiyi) derece ile mezun oldu. Yüksek tahsiline daha zi
yade ailesinin teşvik ve ısrarı, biraz da kendi arzusu ile 
İstanbul Darülfünunu (Üniversite) Tıb Fakültesi'nde baş
ladı. Ancak, bitirmesine pek az bir zaman !kalmışken ani 
bir kararla Tıbbıye' den ayrıldı. 

Burada bir parantez açmak lüzumunu hissediyoruz: 

Son sömestrlere kadar ı!evarn ettiği fakülteden ayrılışını 
garip karşılayanlar bulunabilir; fakat, Rıfkı Melul'ü ya

kından tanıyanlar için bunun izahı güç değildir. Esasen, 
işin başında yanlış adım atmıştı. Onun son derece !hassas 

Cıl Güzel San'atlar Akademisi'ndeki zl:ı.ti dosyasına (sicil nu. 

60641 ve nüfus kaydına göre CDöşeme Mahallesi, hane nu. 

185 yabancı, cilt 2, sayfa 671 asıl adı Süleyman Rıfkı Coşkun

meriç'tir. Süleyman adını kullanmamış, soyadının ilk yan

sını atmış, bu:ıta karşılık imzasına Melül'ü eklemiştir. 
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ruhu acılara tahammül edemezdi. Nitekim, Teşrihhane' 
nin mermer masaları üzerine konulmuş ve anatomi çalış
maları sırasında her birinin iç ve dış organları lime lime 
kesilip parçalanmış kadavralar (cesetler), poliklinik ka
pılarında bekleşen mustarip insanlar, kliniklerde yatan 
akıbetleri meçhul çeşit çeşit hastalar onun dnce kalbini her 
gün biraz daha kanatıyordu. Bununla beraber kendini 
zorlayarak :tam beş yıl ( 1917' den 1922'ye kadar) fakülte
ye devam etti. Fakat artık tahammülü kalmamıştı. İlerde 
de aynı sahnelerin birbiri ardınca tekrarlanacağını düşün
dü ve ne bahasına olursa olsun bu yoldan dönmeğe karar 
verdi. Haklıydı, çünkü hekimlik ıstırapla ıyuğrulmuş; ıs
tırapla içli-dışlı olmuş, ıdaha doğrusu ıstırapla yüz - göz 
olmuş bir meslekti. 

Vefatından üç yıl önce bize bir vesile ile Tıbbıye'de
ki hayatından bahsederken şu sözleri söylemişti: «Sab
redebilseydim belki fakülteyi bitirebilirdim. Fakat son
ra? .. İlerde ne yapacaktım? .. Hayat boyu acılara katlana
bilir miydim? Hayır, kendimde o kuvveti bulamadım; 

geç de olsa ayrılmaya karar verdim.» 

Hemen şunu da ilave edelim ki, Rıfkı Melul, Tıbbı

ye'yi terketmişti ama «Tıbbıyelilik ruhu» onu hiçbir za
man terketmemişti .Nite'kim, sonraları bazı şiirlerinde, 

uzun yıllar feyzaldığı ocağın yadigarı olan birtakım has

talık ve ilaç isimlerini, h&tta «Todd Posyonu» gibi çoktan 
beri tedaviden kaldırılmış, bugün sadece eski hekimlerin 
hatırlayabildikleri birtakım majistral formülleri kullana

caktır. ilerde milli kültürümüzün, san'at ve edebiyatımı
zın en değerli şahitlerini arşivlerin el sürülmemiş tozlu 

raflarından indirip uyandırırken tababet tarihimizin bi

linmeyen vesikalarını da ihmal etmeyecek ve o vadide 
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yaptığı çok ilgi çekici bazı araştırma ve incelemelerini 
Tıbbıye'deki eski arkadaşlarına ithaf etmeyi unutmaya
caktır (2). 

Myocard infarctus'u teşhisiyle kliniğimizde yattığı 
günlerde ziyaretine gelen genç hekimlere ilk sorusu şuy
du: «-Kaçlısınız?» Bu soruyu ancak Tıbbıye'den yetişen
ler birbirlerine sorarlar. Doktorlarm fakülteden mezuni
yet yılları daima doğum tarihlerinden daha önce söylenir. 

Kısacası Rıfkı Melul, son nefesine kadar kendisini 
tıp camiası içinde hissetmiş ve genç, yaşlı ıbütün tııbbıye
lilere tam bir tıbbıyelilik ruhu ile derin sevgi ve saygı ile 
bağlı kalmıştır. Çalışma zevkini ve metodunu, müsbet 
düşünce disiplinini Tıp Fakültesi'nden aldığını roize ve di
ğer meslektaşlarımıza kaç defa iftiharla itiraf etmiştir. 

«Melul» takma adını henimseyişinden de anlaşıla
cağı üzere yaradılışının bariz özelliği melal olan şairimi
zin, hastaların ıstıraplarına daha fazla tahammül edeme
yerek adeta can havliyle bir vuruşta kabuğunu yırtar gibi 
Tıbbıye'den ayrılması, fakat herşeye rağmen, son nefesi
ne kadar canlı tuttuğu hatıralarla yine ona bağlı kalması, 
ileriki sayfalarda ruhi yapısını anlatırken konuya büyük 
ölçüde berraklık getirecektir. Sırf bu maksatla açtığımız 
parantezi böylece kapatıyor ve hayatının diğer safhala
rını kısa çizgiler halinde vermeğe devam ediyoruz : 

Tıp fakültesinden sonra, ayak sürçmesi kabilinden 
bir yanlış adım daha attı: Yüksek Ticaret Mektebi'ne gir-

(2) «Bu yoldaki mesaimi, İstanbul Tıp Fakültesinde 1333 - 1338 
seneleri arasında talebe olarak bulunan tabib arkadaşları· 
ma, eski meslekdaşlanma ithaf ediyorum.• 
- Rıfkı Melül Meriç, «Osmanlı TabAbeti Tarihıine Ait Vesi

kalar L• 
Tarih Vesikaları, Yeni Seri, I. Cilt, Sayı: 1 (16) Ağustos 
1955, CAyn Basım) s. 10 -

ıs 



di. Bu ikinci hata birincisine de benzemiyordu, çünkü ti
caret hiç hoşlanmadığı konuydu. Ticaret, muhasebe, alış -
veriş onun becerebileceği işler değildi. Neyse ki bu yoldan 
çabuk döndü ve bir sene sonra Edebiyat Fakültesi'ne kay
dını yaptırdı. Artık asıl sahasını bulmuştu. Burada ders
leri şevkle, alaka ile takip ediyor, edeıbiyatımızın usta ka
lemlerini yakından tanıma fırsatını buluyor, durmadan 
kitap okuyor, arkadaşlanyla edebi, ilmi konularda tartı
şıyor, hece ve aruzla birtakım şiirler yazıyor, milli heye
canı, geniş bilgisi, parlak zekası ve ince zevkiyle hocalan
nm ve arkadaşlarının dikkatini çekiyordu. 

İstanbul Edelbiyat Fakültesi'nden 1927' de «Aliyü
lala» derece ile mezun olan Rıfkı Melul , meslek hayatına 
ortaöğretimde hoca olaı:ak başladı. 

Bazı orta mektep ve. liselerd� Türkçe, Edebiyat, Ta
biiye (Biyoloji) derslerini okuttu. Ankara Etnografya 
Müzesi'nde çalıştı (1928); kısa bfr müddet sonra -halk 
arasmda «Taş Mektep» diye anılan- Ankara Erkek Lisesi 
Türkçe ve Edebiyat muallimliğine tayin edildi. \Anadolu' 
nun çeşitli il ve ilçelerinde (Kütahya orta mektebi, Akşe
hir orta mektebi, Adana Erkek Lisesi) öğretmen olarak 
bulundu. Nihayet İstanbul'a nakledilerek (1936) Kasım

paşa orta mektebi, Beyoğlu orta mektebi ve İstanbul Er
kek Lisesi'nde Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı.  

Bu arada orta dereceli okullardaki derslerine ek 
olarak öğretim görevlisi sıfatıyla İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi'nde ><Osmanlıca>� (1941 - 1945); Anka
ra Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde de «Türk ve İslam 
San'atları Tarihi», «Dini metinler», «Paleografi» (Eski 
yazılar bilimi) derslerini okuttu (1951 - 1960). 

Yine İstanbul Erkek Lisesi Edebiyat öğretmeni bu
lunduğu sırada 4926 sayılı kanuna dayanılarak 29/1/1952 
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tarih ve 66 sayılı kararla Güzel San'atJar Akademisi Türk 
San'atı Tarihi hocalığına getirildi. Buradaki derslerine 
devam ederken bir yandan orijinal neşriyatı ile san'at 
tarihimizin karanlık köşelerine ışık tutuyor, bir yandan 
da yepyeni bir zihniyetle Türk san'atı tarihini araştırıp. 
inceleyecek yüksek seviyede bir enstitü kurmaya çalışı
yordu. Vakıa 1951 yılından beri Akademi bünyesinde, 
kendisinin de öğretim üyesi bulunduğu bir «Türk San'atı 
Tarihi Enstitüsü» mevcuttu. Lakin, elindc·ki maddi ve 
manevi imkanlara rağmen varlığını ilim alemine kabul 
ettirememişti. Uzun yıllar büyük ölçüde ve sürekli ilmi 
çalışmalara katılamamış, sadece öğretim \'C san'at saha
larında üzerine düşen vazifeleri yapmakla yetinmişti. Ger
çi yerli ve yabancı san'at çevrelerinin takdirine mazhar 
olan bir kaç telif eser yayımlanmıştı ama o kadarı yeter
li değildi. Enstitüye daha geniş imkanlarla yeni bir ruh, 
yeni bir şekil verilmeliydi. Yine Güzel San'atlar Akade
misi'ne bağlı, fakat tam manasıyle ilmi zihniyete sahip 
yeni bir enstitü teşkiline zaruret vardı. Ancak böyle bir 
kuruluş, genç ve dinamik ilim adamlarını yetiştirebilir, 
devamlı ilmi araştırmalar, yayınlar yaparak Türk san'at, 
kültür ve medeniyetini Doğu ve Batı ilim alemine tanıta
bilirdi. İşte bu maksatla sürdürüler:. yoğun çalışmalar so
nucunda istenilen hüviyette bir Türk San'atı Tarihi Ens
titüsü kuruldu. 

Yönetmeliği 21 Temmuz 1962 tarih ve 327.11/1313 
sayılı emirle kabul ve tasdik olunarak yeniden teşkil edi
len Türk San'atı Tarihi Enstitüsü 14 Kasım 1962 günü 
Akademide toplanan ilk genel kurulunda yönetim kurulu 
üyelerini seçti. Yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Rıfkı 
Melul Meriç, Burhan Toprak, Feridun Akozan, Sedat Hak
kı Eldem ve Behçet Ünsal yaptıkları ilk toplantıda Ensti
tü Müdürlüğüne Rıfkı MelCıl Meriç'i, Genel Sekreterliğe 
Yüksek Mimar Feridun Akozan'ı seçtiler. Böylece Rıfkı 
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Melül kuruluş safhalarından beri büyük emek verdiği 
Türk San'atı Tarihi Enstitüsü'nde ölünceye kadar mü
dür ve hoca olarak vazife gördü. 

Yayım işleri kurulu müdürlüğü de uhdesine veril
mişti. Geceli gündüzlü çalışmak suretiyle bir kaç ay gibi 
kısa bir zamanda san'at tarihimizin çeşitli sahalarında 
yapılan araştırma ve inceleme mahsullerini bir araya ge
tirerek «Türk San'atı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri I» 
adıyla hacim ve muhteva bakımından doyurucu ilk büyük 
eseri yayımladı. Önsözünden son satırına kadar her say
fasına göz nurunu döktüğü bu ilmi eserde, tetkiknamele
ri neşredilen bazı müellifler gördükleri teşvik ve yardım
dan dolayı kendisine minnet ve şükranlarını ifade ettiler 
(Bkz: s. 61 1, 677, 716, l22 ... ). 

Rıfkı Melıll, oldum olası bir çoık işi bir �rada yü
rütüyordu. Fakat hiçbirini aksatmadan; her konuya eşit 
gayret ve dikkatle eğil.:!ıek. Sağlık durumunun günden 
güne bozulmasına rağmen -aşağıda bir bölümünü sırala
dığımız yüklü programdan da anlaşılacağı üzere- pek çok 
kurum ve kurulda Türk san'at ve kültürü ile ilgili çalış
malar yapıyor, dikkate değer araştırma, tetkik ve tebliğ
lerle ilim alemine mütemadiyen yeni bilgiler, yeni belge
ler, yeni bulgular sunuyordu: 

• Türk Tarih Kurumu Kitabeleri Derleme Heyeti 
İstanbul Bölgesi Başkanı sıfatıyla ( 1940 - 1944) kitabeler 
üzerinde çalışıyor; 

• «Kütüphanelerimizde mahfuz, fikir ve san'at ha
yatımızı tanıtmak bakımından mühim yazma eserlerden 
şimdiye kadar basılmamış veya basılı nj.ishaları kalmamış 
yahut da hatalı surette basılmış olanların listesini tespit 
ve neşir sırasını tayin ederek bunların bir kısa takdim 
yazısı ile birlikte Türk Kültür Eserleri serisi içinde ayrı 
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bir dal halinde ilim aleminin istifadesine sunulabilmesi 
için» (3) Maarif Vekaleti Talim ve Teroiye Dairesi'nce teş
kil olunan komisyona üye sıfatıyla iştirak ediyor; 

• Gayri menkul eski eserler ve abideler Yüksek 
Kurulu'nda üye olarak vazife görüyor (4); 

• İstanbul Enstitüsü Edebiyat ve Şarkıyat Şubesi 
Umumi katibi sıfatıyla Hmi çalışmalara katılıyor, bu ara
da aynı enstitünün diğer altı şubesinin çalışmalarına da 
yardımcı oluyor; 

• Ankara ilahiyat Fakültesi'ndeki derslerine munta
zaman devam ediyor; 

• Bir grup öğrenciyle birlikte Türk san'atı tarihi ve 
Türk mimari eserleri üzerine bir süre Edirne' de incele
melerde bulunuyor (Nisan 1962); 

• Galatasaray'da «Müzelerin eğitimdeki rolü» ko
nulu ilmi toplantıda faaliyet gösteriyor ( 1 - 13 Temmuz 
1%8); 

• Yaz aylarında b2'kanlıkça açılan kurslarda öğre
tim görevlisi olarak vazife alıyordn (1963). 

Bütün bu yorucu işlere insan vücudu uzun müddet 
dayanabilir mi? Hele ki onun doğuştan zayıf olan bünye
si? ... Nitekim tehlike çanları çalmaya ibaşlamıştı. 

Hastalığı ve Ölümü 

Son yıllarında ortaya çıkan bazı belirtiler yaklaş
makta olan tehlikeyi haber veriyordu ama, o, bunlara hiç 

(3J Maarif Vekfı.let.ıi Güzel San'atlar Umum Müdürlüğü'nün 18 
Aralık 1957 tarih ve 221.1/01454 sayılı yazısı ile. 

(4) Zeki Faik İzer'in istifası sebebiyle inhilal eden Gayri men
kül eskıi eserler ve abideler Yüksek Kurulu üyeliğine Aka
demi Kurulunca intihap edilmiş ve keyfiyet GSA Md. lüğü
nün 22/10/1977 tarıih ve 221/2363 sayılı yazısı ile kendıisine 
bildirilmiştir. 
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aldırış etmiyordu. Yine eskisi gibi sabahlara kadar oku
maya yazmaya devam ediyor; yine derslerine, imtihanla
rına gidip geliyor; yine ecdat yadigarı san'at eserleri pe
:şinde şuraya buraya koşuyor, yine bir sürü ıyazma kitap, 
.b ir yığın bakir vesikanın sararmış yaprakları arasında 
yuvarlanıp duruyordu. Burada «yuvarlanıp duruyordu» 
tabirini her iki manasını da kastederek kullandık. Evet, 
maddi manada (daha doğrusu marazi manada) kötü akı
bete doğru yuvarlanıyordu. Nihayet uçurumun kenarında 
ister istemez durdu. Ağır bir kalp hastalığı geıçirmiş ve 
İstanbul Tıp Fakültesi 3. Dahiliye Kliniğine yatırılmıştı 
(6-22 Ağustos 1956). 

Acil tedaviyi müteakip fakülteden kendi arzusu ile 
Validebağı Prevantoryumu'na nakledildi. Burada da bir 
.müddet tedavi gördü. Taburcu edilip sıhhi kurul kara
nyla istirahatli kılındığı zamanlarda dahi, sanki bütün 
.engeller ortadan kalkmış gibi mıltad çalışmalarını sürdü
rüyordu. GSA Müdürlüğünün İstanbul Maarif Müdürlü
·ğü'ne gönderdiği 17 /1/1957 tarih ve 183 sayılı yazının son 
.cümlesi bu hususu resmen teyid ve tevsik etmektedir: 

«Maahaza (Rıfkı Melfıl Meriç) mezuniyeti (istiraha
ti) esnasında dahi Akademide vazifesi ile ilgili bütün veci
:beleri yerine getirmek gayretini göstermiş ve İlahiyat Fa
:kültesi'ndeki imtihan ve ıderslerine de gitmiştir.» 

İstirahatli olduğu zamanlar şöyle dursun, hastaha
.nede yattığı kritik günlerde bile -hekimlerin mutlak sü
kunet tavsiyelerine rağmen- gene boş durmuyor; kaça
mak bir şeyler yazıyordu : Çoğu, günün esintilerini yansı
tan latif şiirler ... Oysa, teşhis gayet ciddi idi : İnfarctus. 
Ve tabii, gerek tedavi sırasında, gerekse tedaviden sonra 
'bir müddet her türlü bedeni ve zihni yorgunluklardan 
rtızak durması icabediyordu. Hafif bir teessür ve heyecan 
dahi tehlikeli durumlar yaratabilirdi. Ne varki, hastamı-
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zın tıbbi kurallara uymaya vakti ve imkanları elverişli 
değildi; daha mühimi mizacı da. Çünkü oldum olası içi 
içine sığmıyordu. 

Akut hecme atlatıldıktan sonra sağlığı adamakıllı 
düzelmiş görünüyordu. Ancak, daha sonraki yıllarda yine 
bazı arazlar belirdi : Zaman zaman gelen göğüs ağrısı, ne
fes darlığı, hava açlığı, aritmi, halsizlik, dermansızlık gibi. 
Bu devrede uzun süreli klinik tedavisi için vakit bulamı
yor, sadece, arada bir yoklayan nöbetleri yanında taşı
dığı koroner damarları genişletici haplarla geçiştirmeye 
çalışıyordu. Artık teşhis : Koroner yetmezliği, angine de 
poitrine ve genel zayıflık idi. 

Nöbetler ve palyatif tedbirler böylece sürüp giderken 
günün birinde, Akademide geçirdiği ağır bir kriz üzerine 
cankurtaran arabası ile Beyoğlu ilk Yardım Hastahane
si'ne sevkcdildi. Acilen Dahiliye Kliniğine yatırılarak te
davi altına alınan şairimiz, ikinci defa arka cidar myocard 
infarctus'u geçiriyordu. 

Yapılan müdahale ve tedavi ile kısa zamanda yeni
den sağlığına kavuştu (24 Ocak - 10 Şubat 1961). 

Nekahat devresinde gene sık sık üstadane şiirler ya
zıp doktoruna armağan ediyordu. Bazan pelür, hazan par
şömen kağıtlarına zarif el yazısı ile, mürekkepli kalemle 
çok muntazam şekilde silintisiz bozuntusuz -ve heLe en 
mühimi müsveddesiz- yazdığı o güzelim şiirleri, yayınla
mayı hiçbir zaman aklından geçirmediği için bir kopyasını 
dahi kendisinde bırakmıyarak, tek nüsha halinde her sa
bah ve her akşam gönlünden kopan nadide güller gibi 
elimize tutuşturuyordu. 

Hastahaneden çıkınca kendi arzusu ile bir müddet 
de Validebağı Prevantoryumu'nda yattı. Yukarıda, ikinci 
infarctus'ten sonra kısa zamanda iyileştiğini söylemiştik. 
Ancak, bu iyileşmeyi «nisbi» manada kabul etmek lazım; 
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«mutlak» manada bir iyileşme söz konusu olamazdı. Her 
ne kadar klinik ve laboratuvar bulguları normale dönmüş· 
se de epey zamandır devam etmekte olan fizik ve moral 
çöküntüler bir türlü durdurulamıyordu. Durdurulamaz
dı da ... Patolojinin geriye döndürülemeyen ve durdurula
mıyan hadiseleri artık kendi kanunlarına tabi olarak geli
şip gidecekti. Bizim küçük müdahalelerimiz belki geliş
meyi biraz hafifletip yavaşlatıyordu ama kanunları değiş
tirmeğe yetmiyordu. Daha kötüsü, hastamızın içinde bu
lunduğu maddi ve manevi şartlar, huzursuzluklar, imkan
sızlıklar da patolojiye müsait bir zemin hazırlıyordu. Ge
rek Validebağı'ndaki ziyaretlerimizde, gerekse daha son
raki görüşmelerimizde -ki haftanın en az beş günü bulu
şuyorduk- kendisinin de bu çöküntüden zaman zaman ya
kındığı oluyordu. Bir kısmı organik, bir kısmı ruhi planda 
polimorf şikayetler ... Burada dil alışkanlığı ile kullandı
ğımız «şikayet» kelimesinin yerinde olup olmadığından 
şüpheliyiz. Şikayet değil de «içini dökmek» tabiri onun ta
biatına daha uygun düşerdi belki. Çünkü şikayetten hoş
lanmıyordu. Nef'i'nin : 

«Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur» 
dediği gibi, o da, şikayet olmasın diye çoğu zaman çektik
lerini, hissettiklerini söylemekten kaçınıyordu. Zaten iç 
dünyasını kasıp kavuran şiir ve san'at fırtınasının yanında 
organik yangınların sözü mü olurdu? Aslında bütün çek
tikleri gönülden değil miydi? Yine bir Divan Şairi (Şey
hülislam Yahya Efendi) gibi o da, belki içinden: 

«Gönüldendir şekayet kimseden feryadımız yoktur» 
diyordu ama, doğrusunu isterseniz, açıktan açığa gönül
den de pek öyle şikayet ettiği yoktu. Onun içindir ki, her 
buluşmamızda saatlerce -ve sadece- şiir, san'at, kültür 
meseleleri üzerinde durduğu halde kendine ait hayati me
selelerden hiç bahsetmiyordu. Ancak bir münasebet dü
şerse veya biz kurcalarsak pek üstünkörü bir kaç kelime 
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ile kendi raıhatsızlık ve huzursuzluklarını da dile getiri
yordu; ama ufacık bir çıkma gibi, «derkenar» kabilinden ... 

Mektuplarında da öyle. Vazife dolayısıyla birbirimiz
den uzak bulunduğumuz zamanlar gönderdiği mektuplar
da daha ziyade rnutad çalışmalarını anlatıyor, yeri gelir
se bir nebze de hastalığından söz ediyordu. Bununla be
raber, bazılarında hastalık bahisleri -şifahi alışkanlığı hila
fına- haşiye şeklinden uzaklaşıyor, hemen hemen bütün 
metni kaplayan tek konu haline geliyordu. Belli ki artık 
vücudu ile birlikte sabrı, iradesi, dayanma gücü de tüken
mekteydi. 

Bazı mektuplarından aktardığımız şu satırlar, hızlı 
bir gidişle günden güne ağırlığını hissettiren bir tükenişin, 
bir yakılışın en sade ve en hazin ifadeleridir; aynı zaman
da o feci şartlar içinde dahi çalışmaktan -bir an bile- vaz
geçemeyişin en açık delilleri : 

• 

«Aziz Muhtar Bey, 

11.II.1961 

Cumartesi, Saat 16 

Dün geceden beri bu saate kadar gözümden çekme
diğim kalmadı. Nasıl sancı, nasıl ağrı, nasıl huzursuzluk? .. 
Cenabet damar çatlayamadı bir türlü ... Ölüm, her şeyden 
hayırlı ... Lakin çıkmıyor bu can ... Kurtulmak istiyorum 
artık, kurtulmak ... 

İlaç, ilaç, ilaç ... Sancılar biraz yatıştı .. Ve ben şimdi 
bu satırları yazıyorum. Sarı kağıdları dün gece yazmıştım .. 
Daha da yazacaktım, gözüm bırakmadı.» 

«Bugün bu ıztırap içinde Planlama işine de iştirak 
ettim. Ne ıztırap, ne ıztırap?!..» 
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• 

«Aziz Muhtar Bey, 

12.II.1961 
Niimune Rast. Göz Kliniği 

Cumartesi günü başlayan göz ağrısı, gece vakti büs
bütün şiddetlendi, dün de son haddini buldu ve Hastaha
neye sevk edildim. O kadar azdı ki, başımı yumruklayıp 
duvardan duvara çarptım. Göz tansiyonu SS'i bulmuş. Ni
hayet ilacların tesiri ile bugün, Pazartesi sabahı bir hayli 
hafifledi. İşte güç bela şu satırları yazıyorum . Başım o 
kadar sersem ki . . .  » 

«Burada, tedavi altında kaç gün kalacağım mechul. 
Belki yarın çıkarım. Bir emriniz olursa Konfor Palas Oteli 
adresine yazarsınız. Şimdilik bu kadar. Çünkü kafamda 
hayır kalmadı. Hürmetle gözlerinizden öperim. ı> 

• 

«Aziz Muhtar Bey, 

Ankara, 
14.ll. 1961, Salı 

Pazardan beri Nüınune Hast. Göz Kliniğinde tedavi 
görüyorum. Canım sıkılıyor. Gözümdeki sancı, peşimi bir 
türlü bırakmıyor. Ankara'ya üzerime aldığım işleri ifa için 
gelmiştim. Bu halde ikıen ne yapılabilir? .. Üzüntü içinde
yim.» 

«Size müşkilatla istinsah ettiğim bir kaç gazel ile 
göz kliniğinde yazdığım bir şarkıyı gönderiyorum. Bu şar
kıyı Şevkefza, Şehnaz, Şehnazbuselik veya Ferahnak ma
kamlarından biri ile bestelenmek üzere, suretini çıkarıp 
Cevdet Çağla'ya göndermenizi diler, hasretle gözlerinizden 
öperim.» 
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• 
9 Mart 1 961, Perşembe 

«Aziz Muhtar Bey, 

24 Ocak - 9 Şubat : İlk Yardım Hastahaınesi. 
12 Şubat - 23 Şubat : Ankara Nümune Hastahanesi 

Göz Kliniği. 

24 Şubat - 27 Şubat : Konfor Palas Oteli. 
2 Marttan beri de Validebağı Prevantoryumu . 

İşte 24 Ocaktan bu güne kadar geçen günlerimin 
blançosu L_  

Şimdi burda 20 numaralı odanın mukimiyim. 

Haplar, iğneler, damlalar, merhemler, tahliller, film
ler ve saire. 

Zorla yaşatmağa çalışıyorlar.» 

« Müthiş bir inhitad-ı ruhi içindeyim. İçimde tek bir 
korku var : Yaşamak korkusu. Eskilerin «erzel-i ömür» 
dediklerin i  görmek istemiyorum.» 

• 

«Aziz Muhtar Bey, 

Edirne, 
15.IIJ.1962, Perşembe 

Bayramın birinci gününden beri Edirne' deyim. İlk 
üç günüm, havanın münasebetsizliği yüzünden hemen he
men tam bir atalet içinde ve ağrılara, sızılara boyun eğ� 
rek geçti. Pazar günü biraz dolaşabildim. Ondan sonra da 
geceli-gündüzlü bir çalışma . . .  Vali-eğer-makam arabasını 
rükubuma taıhsis etmeseydi bu soğuk ve rutubetli hava
larda gezip dolaşmama imkan yoktu.» 
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• 
22.X.1962 

« . • •  Mart'tan beri Edirne, An.kara ve Bursa arasında 
sürtüp veya sürüklenip daha doğrusu sürünüp durmak
tayım.» 

«Nisan'dan beri Edirne'ye altı, Ankara'ya beş, Bur· 
sa'ya bir defa gittim; Mart'ta Edirne'ye ·bir de Yüksek Ku
rul mevzuları için gitmiştim. Galiba bu günlerde tekrar 
bir Ankara seyahati yapmak ıztırarındayım. 

Bu seyahatler şerait-i sıhhıyyeye uygun yapılamadığı 
için gidişlerde ve dönüşlerde meflfıc bir hale düşüyorum. 
Kimse kendini benim gihi harcamaz, hele benim illetle
rimle ma'lfıl olursa ... Geçirdiğim krizlere şahid olanlar, 
bana «cinnet» izafe ediyorlar. Herkes haklı ... Ama ben de 
haklıyım : Çünkü ölümü istihkar ediyorum. Nasıl olsa 
tedavisi olmıyan bir illete mübtelayım; nasıl olsa her 
türlü bakım imkanlarından mahrumum ... 1Başka ne yapa
bilirim ki? .. Hiç olmazsa kör-topal bir faaliyetle bir taraf
tan ben oyalanıyorum; bir taraftan da kendimden başkala
rına ve başka şeylere oldukça faydalı olabiliyorum. Benim 
için bu kadarı kafi . . .  Zaten ahvalimle, çektiğim ıztıraplarla 
ve hastalıklarımla kimsenin alakadar olduğu yok. Gücüm, 
ancak Trinitrine almağa yetiyor. Benim gibi «ahad-ı nas» 
dan bir kimse için bu kadarı bile fevkalade bir nimet ! . .  
Allah'a şükrediyorum.» 

• 
lstanbul, 

12.XI.1963, Salı 

«Tarsus hakkındaki satırlarınız, beni eski günlerimin 
hatıralarına sürükledi. O tarihte otuz beş yaşımı sürmekte 
idim. Günde on sekiz saat çalışır, yorgunluk duymazdım. 
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Bu halime yaşıtlarım şaşarlardı. Şimdi, bu günkü atıl ve 
batıl halime bakıyorum da : « Ben, böyle mi olacaktım? »  
diye hayıflanıyorum. Ben yaştaki arkadaşlarımın pek çoğu 
ahırete göçtüler. Geçen hafta içinde iki arkadaşımı aynı 
günde kaybettim : Edebiyat Fakültesi'nden sınıf arkada
şım Mes'ud Cemil'i ve muallimlik arkadaşım Fikri Çiçek
oğlu'nu . .  Onlardan altı gün sonra da Hakkı Süha'yı ... Hakkı 
Süha yetmişin üstündeydi. Bir ay evvel de kırk iki yıllık 
dostum kırk dokuz yıllık Edebiyat ve Felsefe hocası Na
hid Cemal Bey'in cenazesini teşyi ettim. 

Benim neslim, evvıelki nesillerden da:ha dayanıklı de· 

ğilmiş meğer... Tıb faki.iltesindeki sınıf arkadaşlarımın 
mikdarı yüz dokuzdu galiba ... Şimdi yaşıyanlarımızın mik

dan, ellinin altına düştü. Benim halim, pek kötü : Yine 

tedaviden mahrum, yine perişan ... Anjin vecaları, geceleri 

beş-altı defa beni uykudan uyandırır oldu. Bereket versin 
Trinitrine'e ... Dubois'nın bir kaç saniyede tesir eden Tri

nitrine'i olmasa bu güne kadar çoktan ölürdüm. Yegane 
kullandığım ilaç, budur. Muayeneye gelince, buna imkan 
yok. Bir buçuk-iki ay evvel göz tansiyonu birden bire fır
ladı; bir göz tabibi buluncaya, bir reçete alıncaya kadar 

olanlar oldu : Sağ gözüm, şimdi yüzde yetmiş - yetmiş beş 

rü'yet hassasından mahrumdur. Öteki gözden de pek ha

yır yok gibi.. O da sızlamaya başladı, sağ gözüm gibi... Bir 

muayene elli lira. O kadarla kalmıyor tabii... Sıhhat da, 

hayat da zenginlerin hakkı! Sivil memur bareminde üst 
derecedeyim; muhtelif ağır mükellefiyetler, aldığım 

maaşın işe yaramaz hale gelmesini mucip oluyor. Bu para, 
ne bana yarıyor, ne de ailem efradına. Hele kiralar, vasait-i 

nakliyye ücretleri! .. Neyse. Bu bahis, kapansın artık . . .  » 
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Descartes : «Şaşıyorum şu insanlara. diyor, yaşamak
tan korkmuyorlar da ölmekten korkuyorlar ! » Asıl mesleği 
hekimlik olan filozof, hayatı her yünüyle anladığı için 
böyle söylemişti. 9 Mart 1961 tarihli mektubunda Rıfkı 
Melfıl de : « İçimde tek korku var : Yaşamak korkusu» di
yor. Çünkü o da hayatı her yüzüyle ve -hele son yıllarında
en acı terkibiylıe tanımış ve tatmıştı. Ondan kurtulmak 
için adeta can atıyordu : « Ölüm, her şeyden hayırlı . . .  Lakin 
çıkmıyor bu can. . .  Kurtulmak istiyorum artık, kurtul
mak. .. » ( 1 1 .II . 196 1 ) .  

Ve nihayet kurtuldu : 22 Ocak 1964 Çarşamba sabahı 
saat 7.30'da, geçirdiği son bir krizle hayata veda etti. 

Bundan sonrası pek kısa fakat oldukı,:a manalı bir 
hikayedir : Önce alışılmış üslup ve çerçeve içinde ufacık 
bir vefat ilanı : 

« Ferecikli Hafız Mehmet Ali Efendinin oğlu, Mehmet 

Ali ve Mihri Meriç'in babası, Halide Meriç'in eşi, kırk 

yıllık öğretmen, Ankara İlahiyat Fakültesi ve İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi eski öğret im görevlisi , 

Anıtlar ve Eski Eserleri Koruma Kurulu üyesi, Güzel 
San'atlar Akademisi öğretim üyelerinden, Akademi Türk 
San'atı Tarfüi Enstitüsü kurucusu ve müdürü 

RIFKI MELÜL MERİÇ 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 23 Ocak 1964 

Perşembe günü öğle namazını müteakip Ş işli Camiinden 
alınarak Akademiye getirilecek ve burada kısa bir tevak

kuftan sonra Rumelihisarrndaki ebedi istirahatgahına 

tevdi edilecektir. »  
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Sonra, dosyasına giren bir kaç resmi yazı : Akademi 
Müdürlüğünün Milli Eğitim Bakanlığına Rıfkı Melul Me
riç'in vefatını teessürle bildiren tezkeresi (28.1 . 1964-221 .  
04/435) .  Yine aynı müdürlüğün, merhumun dul ve yetim
lerine aylık bağlanması için gerekli evrakı ilişikte gönder
diğine dair yazısı (25.3.1964-221/1008 ) .  Bu arada bir tel
graf; Milli Eğitim Bakanının baş sağlığı dileği : 

Güzel San'atlar Akademisi Müdürlüğüne - İstanbul, 

Akademiniz San'at Tarihi Enstitüsü Müdürü kıymetli 
ilim adamı Rıfkı Melul Meriç'in ani üfulü dolayısile Aka
demi ailesinin duymakta olduğu büyük acıya bütün mev
cudiyetimle katılır, Akademi mensuplarına başsağlığı di
lerken merhumun ailesine taziyetlerimin ulaştırılmasını 
rica ederim. ( 23 . 1 .1964/Ankara) .  

Milli Eğitim Bakanı 
İbrahim ÖKTEM 

Ve Akademi Müdürü Asım Mutlu'nun öğı·etim ailesi' 
adına Milli Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem'e teşekkürü 
(27. 1 . 1 964-221 /450) . 

Başka? .. Az kalsın başka bir şey yok diyecektik ama, 
hayır, çok ilgi çekici bir kağıt daha var dosyada : Sarf ev
rakı arasına sokuşt�lmuş küçük bir hesap özeti. Birta
kım ürpertici rakamlar : 

690 Mezarlıklar Müdürlüğüne yatırılan, 
70 Mezarlıklar Müdürlüğü buzhane ücrl.! L İ ,  
90 Munzam otomobil ücreti, 

175 Çelenk (Sayın Bakan adına) ,  
350 tlan bedeli (Gazeteye) ,  

1 375 TL. (Toplam) 
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Hesap burada kapanıyor. Her günü, her saati, her 
dakikası milli kültür, san'at ve tarih muhasebesiyle geçen, 
her anı halis şiirle, milli şuur ve heyecanla zenginleşen, 
her zerresi sevgi, vefa, fazilet ve dostlukla dolup taşan bir 
seçkin fikir ve san'at adamının altmış üç yıllık hayatının 
nihai bilançosu işte bundan ibaret ! 

Dosyada bulabildiklerimiz bunlar... Elimize geçen 
her evrakı tarih ve numarası ile tespit ettik. Her kaydı 
dikkatle inceledik. Şahsi dosyasında eski yıllara ait tayin 
ve terfi kararnamelerinden yolluk vıe hastane ücretleriyle 
ilgili ödeme emirlerine kadar herşey var ama ilmi künyesi 
yok, şiir kitaplarının adları yok, ilmi yayınlarının listesi 

yok, tertiplediği seminerlerin, katıldığı sempozyumların 

tutanakları yok, akademik çalışmalarının, araştırmaları
nın, incelemelerinin �ncecik de olsa izleri yok. 

Öte yandan, kaleme ve kaale alınmayan, büyük şeh

rin dağdağası arasında görülmeyen, duyulmayan, göz yaş

ları gibi silinip giden bir şey var ki, hi:roe hepsinden 

önemli : Cenazesini Rumeliıhisarı'ndaki mezarına kadar 

takib eden mütevazı ama gerçekten samimi, gerçekten ke

derli bir cemaat ... Somutlaşmış bir elem kitlesi. Kalpleri 

üstada karşı sevgi, saygı duygularıyla dolu küçük bir top

luluk. Hocalarım son yolculuğunda yaralı yürekleriyle, 

buğulu gözleriyle teşyi eden eski-yeni öğrencileri, meslek

daşları, arkadaşları . . .  Ve dostları . . .  Yani san'atın, ilmin, 

iyiliğin, güzelliğin dostları . . .  

Ve nihayet, arkasından bir iki gazete ve dergide ya

yımlanan kırık-dökük bir iki küçük yazı . . .  

«İşte bu kadardır ol hikayet !  » 
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Fizik ve Ruhl Yapısı 

Rıfkı Melfil, zayıf bünyeli, geniş alınJı, şakaklarından 
ensesine taşan uzun muntazam saçlı, gür kaşlı, gençli
ğinde uzun tırnaklı (evet, bir zamanlar tırnakları uzundu) ,  
temiz ve ciddi kıyafetli (umumiyetle lacivert -elbise, beyaz 
gömlek, kurşuru veya düz siyah boyun bağı) ,  kravat iğne
sinden kol düğmelerine, evrak çantasının sağ alt köşesin
deki altın R. M. rumuzuna kadar her şeyi itinalı, tam ma
nasiyle zarif bir İstanbul efendisiydi. 

Bakışları keskin ve etkindi. Konuşurken ve dinler
ken �ki yakut damlasını andıran göz b�bekleri voltajı bir 
yükselip bir düşen elektrik ampulleri gibi ara sıra parla
yıp sönüyordu; konunun can alıcı noktalarına işaretten 
ziyade bunlara katacağı parlak çizgilerin habercileriydi 
o yanıp sönmeler. Olağan-üstü tesir ve telkin gücüne sahip 
olduğu her halinden anlaşılıyordu. 

Çok güzel bir konuşma tarzı vardı : Dinleyenin gö
zünde, gönlünde geniş ufuklar açan doyurucu, özlü, renk
li . . . (Bu değişik üslubun bana daima, müşterek ve en bü
yük dostumuz aziz Yahya Kemal'i hatırlattığını burada 
açıklamalıyım) .  Cümleleri söz dizileri mi, musıki parça
ları mı farkedilemiyordu. Pek keyifli anlarında bazan 
herhangi bir şahsı hicvettiği de oluyordu; lakin, son de
reoe ince çizgilerle, haddeden geçmiş nüktelerle . . .  Arka
sından da ekseriya �hale uygun- ya bir latif frkra anlatarak, 
ya da nefis bir beyit okuyarak ... Yudum yudum tadıyor
duk her cümlesini. Çeşitli konularda ( şiir, dil, san'at, ta
riıh, musıki, mimari vb. )  saatlerce konuşuyor, fakat so
nunda fikirlerini daima parlak bir terkibe götürüyordu; 
derin bir vukufla, güzellikleri tada tada, tattıra tattıra . . . 
Çoğu zaman bilinmeyen belgelerin, ünik yazmaların altın 
kapılarını aralayarak bütün incelikleri gün ışığına çıkarı
yor, hazan da gökyüzünden kopardığı yıldızları önümüze 
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seriyordu. Konuşurken elleri de boş durmuyordu; söz ge
lişi, masamın üstünden bir karton alıyor, hastaların teş
his ve tedavi notlarının kaydedileceği basılı kartonun boş 
olan arka yüzüne eski harflerle hat san'atımızın her çeşidi 

ile adımı yazıyor, aralarına da latin harfleriyle yine sanatlı 
bir süsleme ile imzamı atıyordu .. Böylece eski ve yeni harf· 
lerle ismimin sekiz-on türlü yazılışına şahit oluyorıdum. 

Bir Fransız şairi : «Hatıra şairdir, onu tarihçi yap
ma» der. 

Rıfkı Melul, pek azı şahsi, gerisi hep Türklük'le il
gili yani milli hatıraların şiirini ve tarihini söylüyor, 

yazıyor ve yaşıyordu. Hatıraları yeniden yaşarken de gah 
durgunlaşıp sessizliğe, kedere gömülüyor, gah açılıp ne
şeli, konuşkan oluyordu. Her duygulu insan böyle değil 

midir? Hele o insan bir san'atkarsa. . .  San'atkarlar, bir 
hususi mizacın rüzgarı içindedirler. Onlara mahsus bir 
psişik konstitüsyon . . .  Bunu, siklotimi (cyclothymie) zan
netmemeli .  San'atkarların psikoloj ileri hareli kumaşlara 
benzer, yahut -daha iyisi- büyük nehirlere . . .  Rengi, derin

liği, akış hızı mevsime, güne, saate göre değişen nehirlere ... 
Sakarya, Dicle, Meriç ... giibi mesela. Şairimiz de !öyle :idi. 

Nasıl Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududu çizen 
Meriç, akıncı cedlerimizden sularına aksetmiş yüzlerce 
yıllık hatıralarla hazan coşkun, köpüklü, lbazan durgun ve 

dargınsa Rıfkı Melul Meriç de şimdi keyifli, neşeli görü
nürken az sonra -kimbilir hangi hatıraların, hangi iduygu

ların akışına kapılarak- içine kapanık, gamlı kederli bir 
çehreye bürünüyordu. Belki de o zamanlar kendi kendine 
İnkıraz'ın «Mukaddime»sinde olduğu gibi : 
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Her hatıra canlandı hayalimde bir anda . . .  

Hasretle dedim : «Var mı saadet bu cihanda?» 

diye sesleniyordu. Tabii şunu da hesaba katmalıyız ki, 
şairimizin ta ilk gençlik hatta çocukluk yıllarından beri 
(belki de doğuştan) psikoloj isine hakim, mühim bir un
sur vardı : Melal. «Melul»(5) takma adını benimseyen ve 
daha 26 - 27 yaşında iken : 

(5) İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Mehil adı için şunları yazı
yor : «Malumdur ki şair ve ılşık, bu iki derdmend, hüzn için
de yaşar, hüzn içinde ölürler. Hüzn, bunların nasibi ezelisi
dir. ·Hal ve şanıma mutabık bulduğum «Melühi kullanmak
tayım" diyen şu bizim şairi Melül'e baik.. Hakikatde o. 
Melül'i kullanmıyor, Melal onu kullanıyor ki zahiren ve 
batman Melül oluyor. 

Yüzüne yakından bakmağa lüzum yok, şöyle uzıa:ktan 
göz gezdirilse Karaıdenıiz'de gemileri batmış, yahut doğduğu 
günden beri tabutlukta yatmış gibi hüzn ve melale müstağ
rak olduğu görülür. 

İnsanlar, yad olundukları isimler ve mahlaslardan 
müteessir olurlar. Davaya, bürhan istenilirse işte Rıflkı Me
lül. Kendisiyle beraber doğan hüzn ve melamet, ba:husus 
melali şairiyet, yetmiyormuş gibi bir de senelerden berıi 
«Melül» namını kullanmağa la.yam etmiş. 

Fakat öyle de olmasa şaıir olamazdı. O güzel şürleri 
ortaya koyamazdı. Ne yapalım, kısmet böyle, şair melül 
olur.• 

- Son Asır Türk Şairleri, cüz VIII, s. 1472, ikinci baskı, 

1970 -
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Sonu ömr-ü yetimimin ne sükun, 
Ne de hatta bir uzlet-i mutlak. 
Budur en son nasiıbi işte onun : 

Izdırabat içinde kahrolmak ! . . 

diyen şairimizin kalbi yalnız kendi elemleriyle değil, tanı
dığı tanımadığı bütün insanların maddi manevi her türlü 
ıstıraplarıyla dolup taşıyordu. Tılblbiyeden ayrılışının se
bebi de buydu : Hastaların çektiği acıları kendi vücudun
da, kendi ruhunda hissediyor ve hergün biraz daha kahro
luyordu. El yazısı ile istinsah edip bize verdiği -1943 yılına 
ait- «Melankoli» adlı şiirinde de söylediği giıbi : 

« . . .  Hergün ayn sebepler yüzıünden ayrı melal.»  
Öyle olacaktı elbette; değil mi 'ki yüreği her iniltiye açtktı. 

Bura.da çizmeye çalıştığımız portreyi tamamla
yabilmek için dikkate değer bir hususu da özellikle belirt
meliyiz : Dış görünüşü ile iç yapısı arasındaki büyük te
zadı . . .  O keskin çizgilerin şekillendirdiği yüzde, uzlaşmaz
lık, bencillik, küçük hesaplar, güdük duygular, kısır ihti
raslar yoktu. Geriye itilmiş arzuların gerilimi yoktu. O 
sert bakışlarda kıskançlık, hırs, haset, kin yoktu. Tek 
sönmeyen kini, yurduna kastedenlere, milletine zulme
denlere karşıydı . Çocukken Balkan harbinde Dedeağaç, 
Şahinler, Ferecik ve Sofulu bölgderinde komünist Bul
garların Türklere reva gördükleri zulümlere şahit olmuş
tu. Eski Zağra Müftüsü: Raci Efendi'nin Tarihçe-i Vak'a-i 
Zağra adlı ki tabın da : 

«Aziz-i vakt idik a'da zelil kıldı bizi» 

mısra'ı ile en veciz tarzda hülasa ettiği vahşet sahnelerini 
hiçbir zaman unutmamış ve affetmemişti. Nasıl Süley
man INaziıf, Osnıanlı Devleti'nin temellerinin sarsılmağa 
başladığı Balkan Haııbi'nde dilimizin seci'li iki kelimesiy
le sağlam seciyesini ortaya koyarak «Kinim dinimdir» 
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demişse, Rıfkı MelCıl de son nefesine kadar Türk'ün ve 
Türklüğün düşmanlarını affetmemiş, her vesile ile milli 
hıncını dile getirmişti. Vatan coğrafyasının yer yer tıka
nan damarlarını kamış kaleminin sivri ucuyla açmak için 
ömrünü harcayan fakat sonunda tarihin talihsiz, paradok
sal akışını durduramıyacağını anlayınca gözlerini kalbi
ne çevirerek : «Ben bundan böyle vatanımın hudut ve ak
samını coğrafya kitaplarında değil, kendi tarihimizde ve 

kendı kalbimde arayacağım. Türk'ün kanını koklamış, öp
müş olan her toprağın ruhu benim ruhumun içindedir. O 
başka bir devletin haritasına yalnız ismini nakleder, o da 
giryan ve nalan olarak ... » diyen Nazif gibi, şairimiz de 
bütün acılannı kalbine gömmüş ve ömrü boyunca için 
için ağlamıştı. 

Evet, o sert bakışlarda ayrılık acısından başka hiç
bir tortu yoktu; milli heyecandan başka hiçbir beşeri 
ihtiras yoktu. Aksine o bakışların gerisinde bir engin de
niz vardı ; faziletlerin nehirler gibi içine döküldüğü bir 
sonsuz sevgi denizi... 

O çelimsiz, ufak-tefek vücutta (Boy 1 ,65 cm; Ağırlık 
52 kg) , efsane kahramanlarının cüssesi, devlerin ruhu 
vardı. Haksızlıklara tahammül edemiyor, haksızlık edeni 
kim olursa olsun, hangi mevki ve makamda bulunursa 
bulunsun- açıktan açığa hiovediyor, tenkit ediyor, vic
danında yargılıyor, doğrulan her yerde cesaretle, yüksek 
sesle ortaya koyuyordu. 

Kısacası, dış görünüşü ile iç yapısı arasındaki fark 
göze çarpacak kadar büyüktü. 

Bu bahsi bir şiir ve bir sicil ile bağlamak istiyoruz. 
İkisi de onun manevi çehresini gerçeğe tıpa · tıp uygun bi
çimde aık:settirmektedir. Şiir U:cenıdisinin... 22 Mart 1950' 
de söylediği gazelde kendini şöyle tarif ediyor : 
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Bir kaç hasisadır sebeb-i iftiharımız 
Vicdanımızla izzet-i nefs ü vakarımız 

Yoktur ağırlığınca ne irsi ne mükteseb 
Namusumuzdan özge bu alemde varımız 

Manidir istikametimiz kesb-i servete 
Ekl-i harama meyi edemez ihtiyarımız 

Müstağrak-ı düyunuz edadan muattalız 
Makbulü cümlenin bereket i'tizarımız 

Ek bir vazife yahut esen bir makam içlin 
Namerd ü merde minneti bilmez şiarımız 

Ser-maye•i ma:kaldir ahbaba çok zaman 
Ahval-i fakrımız kerem-i bi-şümarımız 

Dehrin bütün teveccühü ebna-yı vaktedir 
Dünya-yı duna zerrece yok iğbinlrımız 

Gerçek budur ki çıkmağa ufk-ı temayüze 
Kafi değil meziyyetimiz iktidarımız 

İklim-i nazma nisbetimiz gerçi varsa da 
Yok kişver-i suhande bizim iştiharımız 

Varsun Melul ta-be-kıyamet bilinmesün 
Bi-imtiyaz kıymetimiz i'tibanmız 

Tevazu ile kendine ettiği bühtanlar hariç, söyledik
leri tamamiyle doğrudur. Bu gazel, tok .sesi ve edası ile bel

ki biraz Baki'yi andırır ama Rıfkı Melfil'ü tanıyanlara 
Rııfkı Melul'den !başka kimseyi hatırlatmaz. 
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Sicile -gelince, o da aynen gerçeğin ifadesi. Güzel San'
atlar Akademisi Müdürii heykeltraş Nijad Sirel, öğretim 
üyelerinin sicil varakalarını doldururken onun hakkında 
-adeta yedi mermer kitlesini yontarak modeline en uygun 
biçimde bir güzel seciye heykeli yapar gibi- şunları yaz· 
mış : 

«Düzgün karakterli, açık yürekli ve  tok sözlüdür» 
(22.5.1954/223-892) .  
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EDEBİ VE İLMİ ŞAHSİYETİ 

Rıfkı Melul, çok cepheli bir fikir ve san'at adamıydı . 
Şüphesiz en önde gelen vasfı da şairliğiydi. İbnülemin 
Mahmut Kemal İna:l'a verdiği terceme-i hal varakasına 
şunlan yazmış : 

« . . . Manzumelerim «Servet-i Fünun»,  « Düşünce»,  
«Şebab», «Yarın»,  «Hayat», «Mihrab » mecmualarında in
tişar etti. Bir divançe olacak kadar rubai söylemiştim. 

Son rubai şu idi : 

Kurbiyetin ancak beni hoşgam etti 
Kafirken o nurun beni İslam etti 
Bir ande bu divan-ı rübaiyatı 
Çeşman-ı siyalhın ibana ilham etti. 

Aruz ve hece vezinlerinde bit çok manzumeler yaz
mıştım, hepsi zayi oldu. Ziya'dan kurtulan manzumele
rim, «İnkıraz» da mündt:riç bulunanlardır. Matbu eserle
rim « İnkıraz» ile «Akşehir Türbe ve Mezarlan» dır. -Son 
Asır Türk Şairleri, s. 1471-

Biz de hemen ifade edelim ki, kaybolan şiirlerin sayı
sı yayınlanmış olanların en az on katıdır. 

İlk şiir denemelerine -bize söylediğine göre- on iki, 
on üç yaşlarında iken Edirne'de başlayan* ve hayatının 
sonuna 'k adar şiiri bırakmıyan Rıfkı Melül , bu vadide id
diasız, fakat, adı hiçbir rnman unutulmayacak usta bir 
şairdi. 

1928'de, eski harflerle yayımlanan ilk kitabı İnkı
raz'm lönsozünde : «Meyus ve serazad bir ruhun zaman 

(*)  Edirne'de çıkan mahalli gazetede yayımlandı. 
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zaman söylemek hadnaşinaslığında bulunduğu bu vezinli 
kafiyeli sözlerde şiir ve san'at aramak lbey'hudedir. Kaili
ni tanıyanlar bilirler ki, bunların neşri, san'at iddiasının 
değil, mazisine merbut Cir insanın bir ömür demek olan 
hatıralardan arda kalmış ufak tefek yadigarlara karşı 
duyduğu hassas bir muhabbetin mahsulüdür. Karilere bu 
san'ata ve şiire yabancı manzumeler karşısında insafın 
rehber olmasım dilerim.» deyişinden de anlaşılıyor ki şiir
de hiçbir iddiası yoktu, ama, edcıbiyat dünyamızdaki vur
dum duymazlığa, değer bilmezliğe karşı içinde bir buruk
luk da olduğu muhakkaktı. İnkıraz'ın yayınlanmasından 
yirmi iki yıl sonra söylediği gazelin son iki beyti, kalbin
deki sitemin ince bir ifadesinden başka nedir ki ? 

İklim-i nazma nisbetimiz gerçi varsa da 
Yok kişver-i suhande bizim iştiharımız 

Varsun Melfıl ta-be-kıyamet bilinmesün 
Bi-imtiyaz kıymetimiz i 'tibarımız 

Haklıydı. Söz ülkesinde onun da bir evlek olsun 
yeri, bir adı sanı olmalıydı. Nedim gibi o da belki : 

Saymazsa hisaba n'ôla ahbab bizi 
Biz zümre-i şiliranda müstesnayız 

diyebilirdi ama, buna hem tevazuu mani idi, hem de za
ten söylese bile şu sağır kubbede nasıl olsa sesinin boğu
lacağını , şairler katında müstesnaların değil, daima sıra
dan olanların itibar göreceğini biliyordu. Oysa, Rıfkı Me
lul, aruza ve heceye vakıf, şekle ve deruni ahenge hakim, 
eski şiirimizin geleneğine bağlı ince, dikkatli, duygulu, 
zevkli bir san'atkardı. Yeni şiirimize de kendinden tatlı 
bir ses, sıcak bir nefes katmıştı. Şiirleri, elbette çeşitli 
açılardan ele alınıp değerlendirilebilir. Biz o kanaatteyiz 
ki, eski tarz şiirleri, şekil ve muhteva bakımından üsta-
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danedir. Yeni şiirlerine gelince, mer!sup olduğu edebi nes
lin vazgeçemediği fakat bugün eskimiş ve terkedilmiş bir
takım kelimeler ve tamlamalar aynen kullanılmış olsa da 
yine bütünüyle ince bir zevkin örnekleridir. Hatta devri
nin bütün özellikleri -tavır, eda, his, hayal, kelime ve ter
kip halinde- elbisesine yer yer sinmiş olsa da; bütün sev
dikleri -Yahya Kemal'den Ahmet Haşim'e, Faruk Nafiz 
Çamlıbel'den Ahmet Hamdi Tanpmar'a, Ahmet Kutsi Te
cer'den Kemalettin Karni Kamu'ya, hatta Ali Mümtaz 
Arolat'a kadar- yağmur damlaları gibi gömleğinde az ve
ya çok iz bırakmış olsa da yine kabuğunun içinde kendin
den başkasına benzemiyen bir öz mevcut olduğunu far
ketmemek müm'kün değildir. Aslında bir hatıra havası 
vardı o şiirlerde; en duygulu anlarıyla en sevgili dostları
nı tespit eden resimler gibi... iBir pastiş ki, bazı besteleri 
hatırlatabilir, fakat, hav::ı. onun havası, ses onun sesidir. 

Ne var ki, şairimiz çok sayıda şiir söylemiş olması
na rağmen pek azım yayımlamaya razı olabilmişti. İstiğ
naya benzer garip bir tutumla yazdıklarını yayımlamak -
tan kaçınıyordu. Yayımlamak şöyle dursun, muhafaza et
meye bile lüzum görmüyordu. Çoğu zaman, onlardan ba
zılarını okunaklı, güzel el yazısı ile bir kağıda geçirip sev
diği bir dostuna vermek şairimize yetiyordu. Eski muta
savvıflar gibi o da, en uygun neşir yolunun iki gönül ara
sından geçtiğine inanmıştı. 

Verdiği kağıtlarda neler yoktu ki? Yediveren gülü 
gibi her dalda açmış renk renk goncalar! Gazeller, ruba
iler, şarkılar, taşlamalar, Azeri lehçesiyle kıtalar, uydur
ma dilin gülünçlüğünü belirten manzumeler, mizahi iki
likler, dörtlükler, e.lbced hesalbiyle manzum tarihler . . .  

«Hazan içinde d<! olsam bahara müştakım» 
diyen şairin bahçesiydi bu; burcu burcu ilkyaz kokacak
tı elbette. 
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Hele dipnotları.. Türk musıkisinde bildiğimiz !bil
mediğimiz ne kadar makam varsa hepsinin adı.. .  Gökte 
ne kadar yıldız varsa o kadar parıltı ! Tarih, mimari, mu
sıki, biyografi hatta astroloji üzerine serpilmiş küme kil· 
me ışınlar . . .  İnsanı yücelten na'kışlar . . .  İmbikten süzül· 
rnüş damlalar .. .  

Bu bilgiler bugün için belki muhim değildir; fakat, 
onları bilenlerle bilmeyenler arasındaki fark fevkalade 
mühimdir. Ancak bu farkı sezebilenler eski tip bilginlerin 
değerini takdir edebilirler. Artık hemen hemen nesli tü
kenmiş olan o çok cepheli adamlar, o gayretli Türkiyat 
ve Şarkiyat bilginleri çok konuşmazlar, çok yazmazlar, 
ekseriya, dinlemeyi okumayı tercih ederlerdi. « Söylenen
leri, yazılanları anlayalım, kafi » derlerdi. Bilgiçlik tasla
mayı, haşviyatı, alıntıyı, çalıntıyı küçüklük sayarlar, boş 
laf türetmeye, gereksiz yazı üretmeye tenezzül etmezler
di. Bildiklerini tam ve f;traflı bilirler, bilmediklerini öğ
renmeğe çalışırlardı. İşte Rıfkı Melul de onlardan biriy
di; bugün bilgilerine muhtaç olduğumuz, yarın daha çok 
ihtiyaç duyacağımız eski tip bilginlerden . . .  

Ne kadar rahat yazıyordu . . .  Kendini hiç zorlamadan 
ve müsvedde yapmadan .. .  Evet müsveddesiz! İşin asıl şa
şılacak tarafı da bu. Böyle çabuk, karalamasız, fakat aynı 
zamanda kusursuz ve güzel yazabilmenin sırrı anlaşılır 
şey değildi. Bu, bir hakk vergisi miydi, yoksa kafasında 
sa'klı eskizlerin gizli ve sürekli laboratuvar çalışmalarıyla 
süzüle süzüle zamanla son şekillerini almaları mı? Bilmi
yoruz. Belki her ikisi de söz konusu. Şu da var ki, o şiir
lerin doğması, gelişip toparlanması için en elverişli şart
lar zaten kendisinde mevcuttu : Hassas bir mizaç, çal
kantılı bir affektivite, köklü kültür, sağlam dil ve edebi
yat bilgisi, kuvvetli seziş, ince dikkat. 
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Edebiyat ve musıki geleneğine uyarak şiire meşkle 
başlamıştı. Divan edebiyatı mahsullerini ve sonrakileri 
dikkatle incelemiş, gönlünde derin a:kisler bırakanları sa
bahlara kadar tekrar t.:!krar meşketmişti. Eskilerin söy
leyişiyle «mahfuzatı» zengindi; hafızasında yüzlerce gü
zel kıta, beyt ve mısra vardı. 

Yaşayanlardan bilhassa hocası Yahya Kemal'e hay
randı. Bilindiği gibi Müiarekede, çeşitli fakülte ve yüksek 
okullara devam eden bfr grup edebiyat heveslisi genç, 
Yahya Kemal'in etrafında toplanmışlardı. Aralarında Rıf
kı MehWün ele bulunduğu bu gençler önceleri bazı evler
de veya Aşiyan Sultanisi ,Darülmuallimin gibi okullarda 
bir araya gelirlerken, sonraları, Akademi adını verdikleri 
Sultanahmet'teki sıra kahvelerde ve Nuruosmaniye'deki 
İk!bal Kıraathanesi'nde toplanmışlar ve o felaketli, karan
lık günlerde Yaıhya Kemal'in ümid, iman, heyecan aşıla
yan güneşli sohbetleriyle manevi dünyalarını yıkayıp ay
dınlatmışlardı. Üstadın milliyetçi, doyurucu, yoğurucu 
ruh yapısı kadar şiirinin mükemmel mimarisi de daha 
ilk günden itibaren Rıfkı Mellı.l'ün üzerinde ölünceye ka
dar silinmeyecek derin izler bırakmıştı. Nitekim, bazı 
şiirlerinde ona hayranlığını açıkça dile getirmiştir. 1 920' 
de Yahya Kemal için söylediği gazel şu beyitlerle sona 

eriyor : 

Duydum bu sırrı Hazret-i Üstad'dan Melıll 
Nazmın mükemmeliyeti icazdan gelür 

Geçtin Nedim'i rılh-ı bülendinle ey Kemal 
Demdir  ki zevkımız o reh-i naz.dan gelür 

1950'de söylediği «Üstadımız 1Yahya Kemal» başlık
lı şiirin son beyti ise şöyle : 
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Üstadımız efendimiz üss-i kemalimiz 



Üstadına karşı duyduğu sevgi ve saygıyı her zaman, 
her fırsatta açıklamaktan zevk duyuyordu. 

Merhum Prof. Faruk K. Timurtaş, Edebiyat fakül· 
tesinden hocası Rıfkı (Melul Meriç'in vefatı dolayısiyle ya
yınladığı makalede diyor ki : « . • •  O bize öyle sevgiler ve 
zevkler aşıladı ki, bunları daha önce ya hiç tanımıyor, 
ya da çok az biliyorduk.  Yıllar geçtikçe derinleşen bu 
sevgilerin başlıcaları İstanbul sevgisi, çay zevki, Yahya 
Kemal sevgisi, klasik Türk musıkisi sevgisi, sohbet zev

ki gibi hususlardır.» 

«Rıfkı Melı'.il, hocası Yahya Kemal'e karşı sevgi ve 
ilgimizi arttırdı, genişletti. Büyük şairi de sanırım ilk de
fa onun delaletiyle görmüştük (6) . 

Fakat Yahya Kemai de Rıfkı MelCı.l'ün sevgisini kar
şılıksız bırakmadı : Hem bir şiirini (Itri ) (7) ona ithaf 
etti, hem de keyifli bir anında : 

Baki Efendi Rıfkı Melul bir de bendeniz 
Bizler ikinci devre melamiterindeniz (8) 

diyerek -latife yollu da olsa- onu taltif etti. 
Pek çok şiir söyleyen ve hemen hemen bütün nazım 

şekillerini deneyen Rıfkı Melul, bilhassa rubai sahasında 
tam manasiyle üstaddı. Bu hususta da gene Faruk K. Ti
murtaş : «Türk edebiyatında, onun kadar çok ve güzel 
rubai yazmış başka san'atkar yoktur» dedikten sonra, 
hükmünü bir örnekle pekiştirmek için ilave ediyor : «Rıf
kı hocanın rubaideki kudretini şu mısralar göstermeğe 
yeter sanıyorum : 

C6l Hisar DergiSıi, Sayı 2, Şubat ı964, s. ıa 
C7l Kendi Gölk KubbemAz, Y. K. Enst. Yayımı, ı.  Basıkı 1961. s. 

15 - 17 
CSJ Bitmemiş Şiirler, Y. K. Külliyatı Nu. 12, İst. 1976, s. 55 ve 

Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal'e VedA, Hilmi KitaJbe
vi, tst. 1959, s. 33 
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Yalnız ne çocuklar gibi vAhi sevmek 
Hem sade ne maddi, ne ilahi sevmek 
Ömrümce süren tek ve uzun rü'yada 
Sevmek. .. Sevmek. .. Namütenahi sevmek .. .  » (9) 

Burada biz de şu hususu belirtelim 'ki : Türk şiirine 
«müstezadlı rubai»yi getiren odur. Edebiyatımızda onun 
nazmettiklerinden başka «müstezadlı ( 10 )  rubai» y�ktur. 
Fars dili ile söylenmiş o�anlar da pek fazla değildir. 

Ama, ne yazık ki diğer şiirleri gibi rufbailerinin de 
bir çoğu kaybolmuştur. Şurada burada perakende yayım
lanmış olanfo..rla kendi el yazısı ile şahsi arşivimizde bulu
nanlar hariç, hemen hemen hepsi uçup gitmiştir. Sadece 
küçük bir demet -tasavvufi mahiyetteki on dört rubai
Prof. Hilmi Ziya Ülken'in şerhleriyle birlikte «Rubaiyyat-ı 
Meli'.il l» adıyla ufacık bir kitap halinde yayımlandı. 

Son yıllarında şairimiz, diğer rubailerini -tabii elde 
kalanları- yine «Rubaiyyat-ı MelCı.l» başlıklı ikinci ve da· 
ha hacimli bir kitapta toplamak istiyordu. Ayrıca, «İnkı
raz»dan sonra söylediği şiirleri de «Enkaz» adıyla büyük 
bir kitap halinde yayınlamayı düşünüyordu. Eğer ömrü 
vefa etseydi edebiyatımız iki güzel, özlü eser daha kazan· 

mış olacaktı. 
Eski ve yeni tarz şiirlerinde şekil mükemmelliği ,  

söyleyiş yumuşaklığı, his ve hayal inceliğiyle dikkati çe
ken Rıfkı Meli'.il, asıl 'kudretini rubai sahasırı:da göstermiş 
olmakla beraber, gazel, şarkı , hidv ve ebced hesabıyla 
manzum tarih düşürmede de başlı başına bir kıymetti . 

(9) a.g.d., s. 18 - 19 

CıoJ Müstezad : Mısra'ların sonuna kısa ve manzum bir parça

nın eklenmesidir. O parçalara •ziyMe•, ziyMeH. manzume

lere «müsteza.d• denir. 
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Bilhassa son ikisinde (hiciv ve manzum tarih düşürme
de) san'atın zirvesine yükselmişti. Hicviyeleri altın oklar
la hedefini buluyor, manzum tarihleri ise muhteşem çer
çeveler halinde şahısları ve vak'aları hafızalara çakıyordu. 

Rıfkı Melul'ün san'atkarlık cephesi kadar san'at ta
rihçisi hüviyeti de ilgi çekicidir. O, yalnız san'atımızı ve 
san'atkarlarııruzı derinicmesine incelemekle kalmamış, 
aynı zamanda eski-yeni milli değerlerimizin unutulmama
sı için hayatı boyunca didinip durmuştur. Hem de nasıl 
bir didinme? .. İhmal edilmiş bir san'at eserini ortaya çı
karmak için, hasta halinde ne ağır meşakkatlere, ne bü
yük külfetlere katlandığını yakından bilenler şaşıp kalı
yorlardı. Bir yandan yüzyılların 'karanlık dehlizlerinde 
kaybolmuş san'atkarlan, bakir vesikaların tozlu yaprak
lan arasından çekip gün ışığına çıkarırken, bir yandan da 
kaderine terkedilmiş -ve tabiatiyle mahvolmaya yüztut
muş- tarihi ve mimari eserlerimizi iihya yoluy;Ja Türk san ' 
at ve medeniyeti manzumesine yeniden kazandırmak için 
insan -üstü gayret sarfeıdiyordu. Ne var ki, iş bununla bit
miyordu. Bir de ıbütün bütüne kaybolan eserler vardı : 
Mesela Edirne'de olduğu gibi, bir tarihten sonra «tevali 
ve teselsül eden istilalar, kasdi ve gaflet eseri yanıgınlar, 
hafif ve şiddetli zelzeleler ve nihayet ha.Ik ve hükumet 
adamlarınca yapılan tahribat yüzünden» ( 1 1)  kaybolan 
eserler . . .  Bilhassa ülke çapında bir gaflet veya hıyanetle 
«'kör kazma» ( 12 )  nın gadrine uğrayanlar .. . Onlar ne ola
caktı? Vatan toprağından sökülüp atıldıkları gfilJi hafıza
lardan da tamamiyle silinip gidecekler miydi? Hayır, 
Rıfkı Melfıl'ün vicdanı buna razı değildi. Onların da kün-

Cll) R. M. Meriç. Edirne'nin Tarihi ve Mimari Eserleri Hakkında, 
Türık San'aıtı Ta.rihi Araştırma ve İncelemeleri I, İst. 1963, s. 
439 CAyn basım, İsıt. 1963, s. 3) 

cı2> Bu tabir Yahya Keıınal'e aittir. 
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yelerini ve özelliklerini teker teker tespit ederek, planlan, 
resimleri, klişeleriyle birlikte etraflı, ilmi tetkiknameler 
halinde 'yayımlamalıydı . Yayımladı da . . .  Bu türlü çalışma
ları bir bakıma mensur ağıt mahiyetindedir. Kendisinin 
de söylediği gibi : «Adeta bir mersiye olmuştur. » 

Telafisi imkansız tarihi kayıplar karşısında onun 
kadar samimi ve sürekli acı duyan başka bir kalbi hatır
lamıyoruz. Derin ıstırabını her vesile ile dile getirmiştir. 
Şu eşsiz «müstezadlı rubai» yüreğindeki kanamanın en 
veciz ifadesidir : 

Binlerce gaza meydanı ser·foııdlerimiz ' 
Ser-hadler aşan şehid olan cedlerimiz 

İmanımızın şahidi ma'bedlerimiz 
Tarihimizin nişanı merkadlerimiz 

Nerde hani 

Nerde hani 

Rıfkı Melul'ün san'at ve tarih sevgisi gibi ilmi teces
süsleri de sonsuzdu. Mezar kitabelerinden kitap tezhibi
ne; talbabet tarihimizden mimari eserlerimize; Osmanlı 
Devleti'nin iluıfet (zanaat) ve san'at teşkilatı mensupların
dan Enderunlu şair, bestekar, hanende ve sazendelere; 
çeşitli vesilelerle padişahlara hediye edilen san'at eserle
rinden padişahların atıyye, in'am ve ihsanlarına; Osman
lı nakış san'atı ve hassa nakkaşlarından şairler, hattatlar, 
musıki san'atkarları tezkirelerine, en yaygın san'at akım
larından en nadir san'at ürünlerine kadar Türk'e ait ne 
varsa hepsiyle ilgilenmiş -ilgilenmiş de ne kelime? Haşır 
neşir olmuş- ve pek çoğu hakkında zarif bir üslupla ve 
tam bir fikir namusu ile, yani objektivite'den ayrılmadan, 
sağlam vesikalara dayalı, ciddi tedkiknameler kaleme al
mıştır. 
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Yayımladığı 'Vesikalarda yer yer metin tamir ve tas
hihleri de yaparak bunları haşiyelerde belirtmiş , ayrıca, 
gerek metin içinde, gerekse dipnotlarında -bugün için bi
ze yıldızlar kadar uzak, fakat son derece lüzumlu- birta
kım bilgiler vermiştir. 

Mühim bir vasfı da, alışılmış kuru tezkirecili'k, dar 
arşivcilik geleneğinin dışına çıkarak daha şümullü, daha 
ihatalı bir görüşle bütün Osmanlı asırlarının derinliğine 
inmiş olmasıdır. Başka bir söyleyişle, araştırmacımız, sa
dece belli bir zaman dilimini ele alıp bulgularını aktar
makla yetinmemiş, çok daha geniş bir perspektifle bütün 
tarihimizi gözden geçirerek, bütün kültür ve medeniyet 
varlığımızı kucaklayarak geçmiş yüzyıllanmızı en belir
gin çizgileri, en canlı renkleriyle günümüze nakletmeğe 
çalışmıştır. Bu işi yaparken de eski san'atkarlarımızla 
A:deta içli dışlı olmuş, yıllarca, gece gürrdüz onlarla birlik
te yaşamış, onların maceralarını paylaşmış , eserleriyle 
bütünleşmiştir. Evet, kalın zaman perdesinin arkasında 
adlan sanları kaybolan, kabirlerinin yeri bile bilinmeyen 
san'atkarlarla . . .  Yüzyılların karanlıklarına gömülü em
salsiz san'at eserleriyle . . .  

Fakat n e  yazrk 1ki, Rıfkı Melul, tamamen kendini ve
rerek -en başta sağlığı olmak üzere herşeyini vererek- yap
tığı ve sonunda en sıhlhatli terkip ve tespitlere vardığı 
araştırmalannın bir kısmını yayımlamadı ;  veya yayımla
yamadı. O yayımlanmayan eserler Türk kültürü için bü
yük kayıptır. Telafi edilebilir mi? Sanmıyoruz. Artık an
lan bulmak ve yayımlamak imkansız denecek kadar güç
tür. 

Her dilde karşılığı olan meŞhur meseldir : «Söz uçar, 
yazı kalır. » Ancak, yazının da uzun zaman kalabilmesi için 
l'ı<ı.sılı t>Jrnası gerekir. Rıfkı MelCı.l bu hakikati bilmekle be-
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raber nedense pek fazla umursamıyordu. Peki, sadece 
kendisi için mi yazıyordu eserlerini? Hayır, bunu söyliye
meyiz. Ama, maddeden çok manaya itibar eden, basılı ka
ğıttan ziyade söze değer veren, şöhretten kaçan gösteriş
siz, mütevazı bazı Osmanlı bilginleri gibi o da, eserlerinin 
basılıp yayılmasını değil, olsa olsa mahdut ve anlayışlı 
bir zümre tarafından bilinip değerlendirilmesini istiyordu. 
Bu kadarı onu manen tatmin ediyordu. 

Gönül ve fikir bahçesinde binbir itina ile yetiştirdiği 
en besleyici meyvelerin heder olup gitmesinde şüphesiz 
oldukça dağınık ve rind mizacının da rolü vardır. Bununla 
beraber, son yıllarında, birikmiş şiirleriyle tamamlanmış 
bazı ilmi incelemelerini yayımlamak arzusunda olduğunu 
bize bir kaç defa ifade etmişti; hatta yazmayı tasarladığı, 
başladığı ve yarıladığı diğer eserlerden de uzun uzun bah
sederek bitirir bitirmez onları da yayımlamak istediğini 
söylemişti. 

Lakin neye yarar ki, kendisinden beklenen daha pek 
çok meyveyi veremeden, en olgun çağında, soğuk bir sa
bah vakti doğuştan yaralı, inoecik bir dal gibi kırılıp top
rağa düştü. 
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ESERLERİ 

Rıfkı Mehll'ün yayımlanmış ese:r:lerini iki ana kate
goride toplayacağız : 

A - Şiirleri 
B - İlmi araştırma ve incelemeleri ( çeşitli konu

lardaki makaleleri ile kitap tahlil ve tenkidi mahiyetinde
ki yazılannı da bu kategoriye alıyoruz) .  

B iz  burada -kitabımızın mahdut hacmini göz önün
de tutarak- okuyucuya tam bir bibliyografya sunmak ye
rine, her iki kategoriden seçtiğimiz ve yanlarına tanıtıcı· 
bazı bilgileri eklediğimiz küçük bir liste vermeyi uygun 
gördük. 

A - ŞİİRLERİ : 

1 - İnkıraz (Eski harflerle) 

- Hakimiyeti Milliye Mat. Ankara 1928, 109 say
fa, Fi. 75 kuruş-

İlk sayfada yer alan imzasız ve başlıksız yazıda : 
«Üç beş mecmua ile bir iki arkadaşımda nasılsa kalmış 
olan bu derme çatma bir kaç manzume, kırık dökük ta
hassüslerimin nakıs birer ifadesidir. Me'yus ve serazad 
bir ruhun zaman zaman söylemek hadnaşinaslığında bu
lunduğu bu vezinli kafiyeli sözlerde şiir ve san'at aramak 
beyhudedir. Kailini tanıyanlar bilirler ki, bunlann neşri 
san'at iddiasının değil, mazisine merbut bir insanın bir 
ömür demek olan hatıralardan arda kalmış ufak tefek 
yadigarlara karşı duyduğu hassas bir muhabbetin mah
su!Udür. 
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Karilere bu san'ata ve şiire rya:bancı manzumeler 
karşısında insafın rehber olmasını dilerim» diyen şair 

-ikinci paragrafta- kitaıbım 1336 ( 1920) 'da san'at heye
canlarını birlikte duyduğu on yedi aziz arkadaşına ithaf 
ediyor. 

Bu on yedi kişi arasında : Ahmet Hamdi (Tanpı· 
nar) , Ahmet Kutsi (Tecer) ,  Hasan Ali (Yücel) ,  Halide 
Nusret (Zorlutuna), Halil Vedat (Fıratlı ) ,  Ali Mümtaz 
(Arolat ) ,  Kemalettin Karni (Kamu) ,  Mustafa Nihad 
{Özön) ,  \Necmeddin Halil (Onan) , Vala Nureddin (Va· 
Nı1) . . .  gibi edebiyatımızın tanınmış imzalarıyla birlikte 
bazı şöhretli hekimlerimizin adlan bulunmaktadır. Ya
zının altında : 22 Teşrini sani (Kasım) 1928, İstanbul; 'Ve 

bunu takilbeden sayfada şairin psikolojisini aksettiren bir 
dörtlük : 

yor : 

Sonu ömr-ü yetimimin ne sükftn, 
Ne de hatta bir uzlet-i mutlak. 
Budur en son nasibi işte onun : 
Izdırabat içinde kahrolmak! . .  

Kitap, on bölümde toplanan şu şiirleri ihtiva edi-

Birinci bölüm : «İki şair için iki gazel» ( 1 336 - 1337 / 
1920 - 1921 )  

İkinci bölüm : 

Üçüncü bölüm : 

50 

1 - Yahya Kemal içün gazel, 2 -

Faruk Nafiz içün gazel 
«Maziyi hatırlatan bir iki mısra» 
( 1  Temmuz 1922) 
Mukaddime, 1, II, 111, iV, V, VI, VII, 
VIII, Son 
«İnkıraz» 
1 - Denizden gelen ses (21 Haziran 
1338) 
2 - Mazi (21 Temmuz 1927 ) 
3 - İnkıraz - Rifat Necdet'e - ( 18 
Haziran 1927) 



Dördüncü bölüm : «Cıgara dumanları» 
1 - Yolun Üstündekine, 2 - Yara, 
3 - Serenad, 4 - Şüphe, 5 - Kara 
Haber, 6 - Hasret (Baş tarafa Yah
ya Kemal' in iki mısraı alınmış ) ,  7 -

Cıgara Dumanları -Tevfik Celis'e-

Beşinci bölüm : «Sönmeyen Ateş» (26 - 31 Mart 
1927) 

Altıncı bölüm : 

Yedinci bölüm : 

Sekizinci bölüm : 

-Ana başlığın altına tarihten sonra 
Selimi'nin iki mısraı alınmış-
ı - Aşk (Baş tarafa Şeyh Galip'in 
iki mısraı alınmış) 

2 - Sevmek, 3 - Canan, 4 - Sar
hoşluk, 5 - Buse, 6 - Hasret, 7 -

Ayrılık Çeşmesi, 8 - O ses, 9 - Şeh
vet, 10 - Sönmeyen Ateş 

«Hezeyan» -Eski telde eski neva-
1 - Hezeyan «Balad» 

« Takip » 
1 - Gazel ( 1 340) ,  2 - Hamamiza
deye refakat (Çubukçuzade Sıtkı' 
ya) 
3 - Gazel (Baş tarafa Selim'in bir 
mısraı alınmış) 
4 - Tahmis-i gazel-i Nedim ( 1339) 

«Havuz» 
1 - Havuz «Poşad» -Hasan Rasim 
(Us) 'e-

2 - Yakacık'da -Ali Mümtaz'a
I. Öğdelen Sonra 

II. Akşam 
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Dokuzuncu bölüm : «Gürbet ellerinde» -En eski arkada
şım Ahmet'e-

I. İstanbul'dan ayrılırken 
(28 Eylül 1928) 

il . Ankara'da grup 
Onuncu bölüm : «Acılar» 

1 - Esir, 2 - Baş ağrıları, 3 -
Usanç, 4 - Kopmayan bağ, 5 - Ke
rem -Baki'ye- (22 Teşrinisani 1335) 

«Maziyi hatırlatan bir iki mısra» bölümündeki her 
biri müstakil başlıklı onar mısradan oluşan on parça 
şiirle, « Havuz» bölümündeki yine müstakil başlıklı iki 
parça şiiri birer şiir olarak kabul edersek kitapta 37 şiir 
bulunmaktadır. En son sayfada bir tarih daha : Ankara, 

30 Kariunu evvel (Aralık) 1928. · 

Kitaptaki şiirlerle ilgili şu hususları da burada açık
lama-k istiyoruz : Şairimiz, 1%1 yılında İnkıraz'dan seç
tiği ve istinsah ederek bize verdiği şiirlerden bir tane
sinde (Yakacık'da 1. Öğleden sonra) bir kelimeyi değiş 
tirmiş, dipnotunda : :Saklanndan yerine «Dallarından 
demek da:ha doğru olur» diye kaydetmiştir. Başka bir şii
rinde de ( Serenad ) yine bir kelimeyi değiştirmiş, ilk mıs
ra'ın ilk kelimesi olan « Hummalı» yı «Şahane» yapmış, 
fakat bunu dipnotunda belirtmemiştir. Ayrıca üç şiirin 
(Sarhoşluk, Şehvet, O Ses) yazılış tarihini de tesbit etmiş
tir : «Mai·t 1927 ». 

il - Ruhaiyyat-ı Melii.l ı 
- Milli Mecmua Basımevi , İst. 195 1 ,  78 sayfa

Biri Azeri lehçesiyle olmak üzere dini-tasavvufi ma-
hiyetteki on dört rubai ile Prof. Hilmi Ziya Ülken'in şerh
lerini ihtiva etmektedir. 

Rıfkı Melül Meriç, kitabı takdim ederken, « 1293 
harbinde, Rusların Bulgaristan'ı işgali sırasında yerli 
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Bulgarların Eski Zağra'da Türklere reva göndükleri ZU· 

lümlerİ» -bir cümle içinde- veciz bir tarzda dile getirdik
ten sonra şunları

' yazıyor : 
«Balkan harbinde çocuktum. Dedeağaç, Şahinler, 

Ferecik ve Sofulu mıntakalarında bulunan kasaıba ve köy 
lerde şahidi olduğum facialar, bana Bulgar milletini pek 
yakından tanıtmış ve öğretmiştir. 

1946 yılı başlarında, tasavvvufi ve felsefi meslekle
rin akidelerini dörder mısra ile ifadeye teşebbüs etmiş 
ve ]Ju vadide bir hayli rubai söylemiştim. Aziz ve kadim 
arkadaşım Hilmi Ziya da, bunları şerhetmişti. 

Kendisinin muvafakatiyle bu rubailerin bir kısmını 
-bu gün- neşrediyorum. Bin nüshasının hasılatı, tama
men, komünist Bulgarlar tarafından her türlü hakların
dan mahrum edilerek tehcir edilen -hallerine aşina bulun
duğum- milletdaşlarırnıza tahsis edilmiştir. » 

Rubailerin muhteviyatını -0nları vukufla şerlıetmiş 
olan Hilmi Ziya Ülken'in ifade ve üslubuna büyük ölçü
de sadık kalarak- şöyle hülasa edebiliriz : 

Birinci rubainin ilk iki mısraında alemin yaradılışı, 
felekler ve yıldızlar Mutlak Varlığın «aşk» suretinde zu
hur ve tecellileri olarak gösterildikten sonra son iki mıs
rada birdenbire «aşk» ın daha geniş ve daha büyük salta
natı olmak üzere «Gönül mülkii>>ne geçiliyor. Bu suret
le kozmolojiden psikolojiye, «Alem-i şehadet» den «nüs
ha-i kübra olan insan»a yükselmiş oluyoruz. 

İkinci rubaMe tamamen panteizm hülasa ediliyor. 

Üçüncü ruibai, tasaıvvufun en kesin derecesi olan Me
lamet ağzından söylendiği için artık Vahdet-i vücudun 
bütün iddiacı ifadesi kendini gösteriyor. Rıfkı Melül, ale
min bütün zerrelerinde gizli ve aşikar, bizzat kendimiz
den ibaret olan bir şevkın (joie) bulunduğunu söylüyor. 
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Dördüncü rubaide şair, Nakşbendiyye tari'katinin 
felsefesi olan miiceddidiyye yolunu tutuyor. Burada Mü
ceddidiliği kuran İmamı Rabbani'nin realizmini hülasa 
ediyor. 

Beşinci rubai, Bayezid-i Bistami 'Ve Hallac-ı Man· 
siir'da ilk defa ayn ayrı ifadelerini ·b ulan Vahdet-i vücu 
dun en yoğun şeklrdir. Son iki mrsraı, Hallac ile Baye· 
zld'in doktrinlerini hülasa etmektedir. 

Altıncı rubai, ene-1 hak sırrının bir başka tecel.lisi· 
dir. 

Yedinci rubai, Vahdet-i vücud felsefesine uygun 
olarak, bu alemi Hakiki Varlığa nazaran «gölge» saydığı 
için ihsaslanmız ile kavradığımız ve dünyaya aid olan 
her şeyin rüyadan farksız olduğunu, alemin bir imajlar 
oyunundan ve bizim tasavvurumuzdan ibaret bulunduğu
nu ifade etmektedir. Bu rüya.dan ibaret olan alemin asıl 
sırrı, ıbizim bilmediğimiz bir oyuncunun elindedir. Fakat 
oraya nüfuz edenler, Gayb alemine gidip tekrar gelenler 
için 'iş 'böyle :değildir. Onlar, bu alemin rüya olduğunu bi
lirler ve eşyaya daima Asıl Varlık tarafından idare edildik
leri noktadan bakmasını bilirler. 

Sekizinci rubai, tasavvuf ile İşrakilik arasındaki 
çizgidedir. Rubainin son mısraında bahsedilen işrak ( il
lumination) yolunun esası, zulmetten nura doğru açılan 
bir inkişaftır. Kuran-ı Kerim'de bu telakkinin köklerini 
bulmak kabildir. 

Dokuzuncu rubai, eski tarikat manzumeleri tarzın
dadır. Şair : «Biz, tarikat salikleri arasında gönül yolu
nun son mertebesine eren vasıllardanız» demektedir. 

Onuncu rubaide Rıfkı Melul, tasavvuftan Cebriliğe 
(Fa talisme) 'e geçmiş görünüyor. 
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On birinci rubai, lirik şiiri tasavvufa, ilahiyata ve 
Ehl-i sünnet doktrinine bağladığı için gündelik hayatın 
garami hislerinden islamiyetin bütün yaradılış ve insan 
telakkilerine kadar -hissi ve fikri planda- bir yolculuğu 
dile getiriyor. 

On ikinci rubaide şair, eski mazmun ile yeni şekli 
mezcederek tasavvufun «ucüb» telakkisini bir nevi şüb
hecilik (reybilik) vesilesi gibi kullanmaktadır. 

On üçüncü rubai Azeri lehçesiyle söylenmiştir. Bu 
rubaisinde şair, tasavvufi aşk doktrinini dile getiriyor; in
san ruhunu besliyecek bütün gıdanın yalnızca Mutlak Var
lığa, Tanrıya karşı sevgiden ibaret olduğunu, bu sevgiye 
ulaştıktan sonra artık ihsaslarla kavranan aleme a:iıd haz
ların ve o aleme mensub olan sevgilinin, o aleme aid rütıbe 
ve mevkiin, şan ve şöhretin, mal ve mülkün bu ha�i1ki sev
gi yanında hiçbir değeri ve ehemmiyeti olamıyacağını ifa
de ediyor. 

On dördüncü -ve :son- ru'baide ise, Rıfkı Melul, ma
nevi hayata bigane olan kimselerin görüşlerinden şikayet 
etmektedir. Ona göre zemane, fısk-u fücur içindedir. Ha
kikatte, o, bütün bu insanlardan uzaktır : «Hal ehli , ha
yal ehli, kemal ehli» dir. 

B - İLMİ ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERİ : 

1 - Akşehir türbe ve mezarlan 

- Devlet Basımevi, İst. 1936 (5 .  cilt Türkiyat Mec
muasından ayrı basım, s. 141 - 212)-

Akşehir ve havalisinin arkeolojik tetkikler bakımın
dan ehemmiyet arzettiğini, fakat burada esaslı ve etraflı 
araştırmalar yapılmadığını, bölgede eski halini muhafa
za edebilmiş ancak bir iki mimari eser mevcut olduğunu, 
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diğerlerinin ya tamamiyle yıkılmış ve kendilerinden hiç
bir nişan kalmamış ya da birer harabe halinde olduğu
nu, mezarlıkların da «herkes tarafından istismar edilen 
birer taş ocağı vazifesini» gördüklerini ifade eden yazar, 
daha sonra, .ı\kşeıhir' de tespit edebildiği ve müteaddit ra
porlarla da Maarif vekaletine uzun uzadıya bildirdiği 
tahribatı 14 madde içinde hülasa ediyor. Bu arada şu gö
rüşlere yer veriyor : «Bütün bu saydığım tahribata rağ
men Akşehir havalisi, hala, eski eserleriyle zengin sayı
labilecek bir muhittir.» 

«Bu makale asırlarca süren içtimai inhitat ve son 

zamanlarda da inkılabın hakiki mana ve istikametini an
lamama ve ademi idrak (idrA:ksizlik) yüzünden yapılage
len eski eserler tahribkarlığından (yıkıcılığından) kur
tulabilmiş taşlar üzerinde 193 1'den 1934'e kadar fasıla
larla yaptığım araştırmaların mahsulüdür ve ancak bir 
kısmını muhtevidir. Makale, taşların ve binaların vasıf
larıyla metinlerini ihtiva etmek üzere kaleme alındığın
dan Akşehir ve havalisi hakkında da hiçbir mütalea ilave 
edilememiştir.» 

Eserde, Kuyud-u vakfiye defterine göre Akşehir me
zarlıklarının mesahalan (hepsi 10 mezarlıktır; bunlar
dan başka bir kaç mezarlık daha varsa da Kuyud-u vak
fiye defterinde yazılı değildir) ile Kuyud-u vakfiyeye gö
re camilerle mescidlerin ve munkarız bankalı (yıkılmış 
tekke) arsasının mesahalan ( 1 1  kalemde) gösterildikten 
sonra, aşağıdaki sıraya göre bazı türbe, mezarlık ve me
zar taşları inceleniyor : 

1 - Seyyid Mahmud-u Hayrani Türbesi : Türbenin 
içinde sekiz mermer lahid taşı vardır. Her biri tarih ve 
san'at bakımlarından ayrı ayrı kıymetleri haiz olan bu 
lahid taşları hakkında izahat veriliyor. 
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2 - Seyyid Mahmud-u Hayrani Mezarlığı : 
a) Taşmedr.esede bulunan eski ve tarihi kabir taş

lan ( 18 adet) 
b) Seyyid Mahmud-u Hayrani Türbesi içindekiler 

(16 adet) 
3 - Nasreddin Hoca Mezarlığı : Nasreddin Hoca 

Mezarlığı hakkında izahat verildikten sonra bu bahis şu 
nükte ile noktalanıyor : «Nasreddin Hoca Mezarlığı bu 
günkü perişan haliyle bile tetkik ve tetebbua değer bir 
çok tarih ve san'at vesikalarını muhtevi ve isteyenlerin 
taş ihtiyaçlarını temine hadim açık ve zengin bir müze
dir». Burada lahid taşı ile 174 adet mezar taşı tetkik edi
liyor ve Maruf Tekkesi Vakfiyesinin sureti veriliyor. 

4 - İmaret Camii hatiresi : 3 lahid taşı inceleniyor. 
5 - İğdelik Mezarlığı : 2 lahid taşı ile 1 mezar taşı 

inceleniyor. 
6 - Maruf Türbesi hatiresi : 2 lahid taşı inceleni-

yor. 
7 - Kozağacı Köyü Mezarlığı : 1 lahid taşı inceleni-

yor. 
8 - Nasreddin Hoca Mezarlığının haricinde kalmış 

mezarlardan biri (2 mezar taşı) inceleniyor. 
Bu arada Mahmud-u Hayrani'nin Sandukası hak

kında da malumat verilen eserde aynca Akşehir cadde, 
dere, kabir ve köprülerini gösterir bir kroki ile mezar ve 
mezar taşlanna ait 75 fotoğraf yer almaktadır. 

il - Türk Tezyini San'atlan 
- Güzel San'atlar Akademisi Neşriyatından, 1937, 

80 sayfa, 80 kuruş -
Kitap, Türk tezyini san'atları hakkında güvenilir 

kaynaklara dayalı bir inceleme yazısı ile başlıyor. 3 1  say
fa tutan ve 14 Eylül 1937 tarihini taşıyan bu girişte ya
zar şu göıiişlere yer veriyor : 
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« Her millet, kendi kabiliyet ve seviyesine göre di· 
ğer milletlerin maddi manevi varlıklarından müstefid 
( faydalanır) olur. Bir san'at eserinin yabancı milletlerin 
san'a'tlarından alınan unsurların terkib edilmesi ile vücu
de gelmiş olması, o san'at eserini milli ve original ol
maktan mahrum etmiş olmaz. Eğer üslılblandırılmış olan 
eser, diğer milletlere ait aynı cinsten eserler arasın da, 
nev'i şahsına münhasır, bedii ifade kudretini haiz, zuhur 
ettiği milletin hissi ve bedii heyecanlarını tatmin eder 
mahiyette ise o millete has yeni bir san'at üslubu teşek
kül ve takarrür etmiş (oluşmuş ve yerleşmiş) demektir» 
(S .  S ) .  

« Her millet, maddi ve manevi medeni seviyesine ve 

refah derecesine göre, bu yolda az veya çok kendi husu

siyetlerini haiz eserler vücude getirmiştir» ( S. 6 ) .  

«Türkler, islam medeniyeti çerçevesine girdikten 
sonra, kendi hususiyet ve temayüllerini muhafaza etmek 
suretiyle, kabul ettikleri dinin ideologie'sine istinaden 
inkişaf eden medeniyetin ilim ve san'at hareketlerine iş
tirak ederek çalışmağa başladılar. Bu dinin kat'i veya 
ihtiraz! bazı emir ve nehiylerine (buyruk ve yasaklarına) 
göre tefekkür ve san'at hudutları tahdit edilmiş olduğun
dan bazı ilim ve san'atlar, zaman zaman iştigal mevzuu 
haricinde kalmış ve bilhassa geniş felsefi düşünce erba
bı, arasıra devlet takibatına uğramıştır» (S.  8 - 9) . 

«Türklerin anayurdlannda, kendilerine has san'at

ları vardı. Kurganlardan çıkan eserlerle Macaristan' da 

Nagy Sent-Miklos definesinde bulunan eserler, Türk san' 

atının anayurd ile yayıldığı sahalardaki tezahürlerinin 

ana hadan ve temayülleri itibarile bir vahdet (birlik) 

göstermesinden dolayı çok mühim vesikalardır» (S.  24) .  
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«Anayurdun geniş hudutları içinde mağaralarda, çö] 
kumlan altındaki duvarlarda, oyma mabed]erdeki resim
ler, kabartmalar, heykeller, vazolar . . .  mütekamil (olgun) 
bir san'atın vücuduna delalet eden eserlerdir» (S. 24) .  

«Bu islami san'at grubu arasında yazı (Hat) nın te
kamülünde ve fevkalade kıymet iktisabında (kazanma
sında) tasvirin memnu (yasak edilmiş) oluşu amil ola
rak gösterilmektedir. Bu memnuiyet (yasak edilme) , ih
tibaslan tevlid etmiş ( içe itilmeleri doğurmuş) ; ihtibasa 
uğrayıp tatmin edilemiyen bu bedii ihtiras da, yazı san'a
tının inkişafını mucip olmuş . . .  Bu, az çok haklı bir mü
talea sayılabilir. Fakat yazının kıymet kazanmasında asıl 
amil olan illet, yazı hakkında varid olan ayetJerle hadis
ler ve müctehidlerle fukaha ve hükemanın sitayişkara
ne ( övücü) sözleridir. Buna aynca harflerin ifade ettikle
ri mystiqe manaları da, onların tesiratını da ( tesirlerini 
de) ilave etmek lazımdır. Kur'anın ve Hadisin yazı vası
tasile, mazbut kalmakta oluşu, aynca hürmeti celbettiği 
gibi binnetice bu san'ata karşı rağbeti de uyandırmıştır. 
Düne kadar pek umumi mahiyette mevcud olan bir an'a
ne (Allahın isimlerini, kelamını, Peygamberin ismını, 
sözlerini ya doğrudan doğruya yahud da terkiblerine da
hil harfleri ihtiva etmek dolayısile muhtevi bulunan ya
zılı kağıd parçalarını veya yazı yazmağa mahsus olan ya
zısız kağıdlan ve yazılı her nevi maddeyi çiğnemekten, 
binaenaleyh hakaretten kurtarmak için yerden kaldırıp 
ıbir duvar deliğine sokmak yahut toprak altına gömmek 
an'anesi) ,  hala bugünkü ihtiyar neslin arasında devam et
mektedir» (S.  26) .  

«Allahın Kelamını, Peygamberin hadisini zabtedip 
ebedileştiren yazı için mevcud sebepler, belli başlı iki 
teL:yini san'atın da revaç ve terakkisini hazırlamıştır : 
Cilt, perakende sayfaları perişanlıktan kurtaran bir vası-
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tadır. Fakat Kur'anı şanile mütenasib bir şekilde kapla
mak, ona karşı beslenilen tazimkar ( saygılı ) hisleri. ifade 
için en şerefli bir vesile olmuştur. Tezhib, resim ve na
kış san'atlarının en dakik (ince) bir tecellisidir» ( S. 26 -
27) .  

Önsöz, Louis Massignon'un, müşterek islam medeni
yeti damgasını taşıyan san'atlar hakkındaki mütaleala
rıyla sona eriyor. Eserde, daha sonra, yazı san'atı, islam 
yazısının menşei ve intişarı (kaynağı ve yayılışı) ,  harfle
rin istihaleleri (şekil değiştirmeleri) ,  tertipleri, hare
keler, işaretler, harflere verilen mu1htelif 'k ıymetler an
latılıyor. 

Arka tarafta ise, eserin mahiyetini ve özelliklerini 
açıklayan «Kitap hakkında bir kaç söz» başlıklı kısa bir 
yazı daha var. Burada, araştırıcı : 

«Yazdığım bu kitap, bu vadide yapılan ilk kalem 
tecrübesi olmakla beraber, medeni tarihimizin asli bir 
mihver etrafında toplanan mütenevvi (çeşitli) mevzuları
nı bir araya toplamakla, mümkün mertebe, bir boşluğu 
doldurmuş olacaktır, sanının» dedikten sonra, mukad
dimenin «vesika.fara müsteniden (dayanılarak) yazılan ve 
ancak vakıaların ifadesi olan metinden hariç ve müsta
kil bir tez mahiyetinde» olduğunu ifade ediyor. 

Kitapta -ayrıca- eşhas (şahısların) isimleri ile harf 
ve yazı şekillerini gösteren fotoğraflar yer almaktadır. 7 
sütun halinde verilen fotoğraflarda : İbrani harfleri; 1 'in
ci - 3'üncü M. asırlarda Petra, Sina ve Hicr'de Nabati 
harfler; 4'üncü M. asırda Nımare'de Nebati harfler; 6'ncı 
M. asırda Z�bed ve Harran'da Arab harfleri ; 7'nci asır 
taş üzerine mahkuk ( kazılmış) Ara!b harfleri; 7'nci asır 
Sikke üzerine mahkuk Araib harfleri; 7'nci asır Papirus 
üzerine yazılmış Arab harfleri görülmektedir. Aynca, 
Hicri 24 senesinde Papiruse yazılmış yazı; H. 90'da Papi-
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ruse yazılmış. yazı; H. 1 16. Kubbetüssahra Kitabesi (Ha
life Me'muh namına) ;  Emevi Sikkesi (H. 77 senesi) ; Ab
basi Sikkesi (H. 148 senesi ) fotoğrafları da bulunmak
tadır. 

111 - Eski Eserler Hakkında Düşünceler 

(Mimari eserler - Kitabeler ve mezartaşları - Men
kul san'at serleri - Kitaplar) 

- İnsan ( Aylık Fikir ve San'at Mecmuası) Cilt l ,  
Sayı 6 (Kasım 1938 ) ,  Sayı 7 (Aralık 1938) ,  Cilt 2, Sayı 8 
(Ocak 1939) ,  Sayı 10  (Mart 1939) ve devamı. Başarı Ba
sımevi, İst. 1938 - 1939.-

« l .  - Türkiye'nin her köşesinde mevcut tarihi ve 
milli mimari eserlerin hemen hepsi tamir ve restore edil
meğe muhtaçtır. Bunlar, kayıtsızlık ve ihmal yüzünden 
çökmekte, yahut « iman belde» namı altında yıkt.ırılmak
tadır. 

2. - Mezarlıklar, yine aynı sebeplerle harap olmak
ta veya kaldırılmakta, mezar taşları da sarfedilmektedir. 

3 .  - Menkul ( taşınabilir) san'at eserleri, sikkeler, 
yazma kitaplar, etnografik eşya, antikacılar, kitapcılar 
ve müsteşrikler ( doğu topluluklarının dilini, edebiyatını, 
tarihini ve kültürünü inceleyen bilginler) vasıtasile ko
layca, Türkiye sınırları dışına çıkarılmaktadır. · 

Bu sözler, yurduna ve milli tarihi ile medeniyete 
bağlı olan milli vicdan ve seciye sahibi münevverler (ay
dınlar) tarafından, otuz seneye yakın bir müddetten beri, 
her gün acı acı tekrarlanan hakikatlerdir.» 

« Milli ve medeni mazi yadigarlarının muhafazası 
için yapılan teşebbüsler ekseriya akamete ( sonuçsuzluğa) 
uğramış, :kurulan bazı komisyonların verdikleri karar
lar ise, bir müddet sonriı., keenlemyekün (sanki hiç ve
rilmemiş ) sayılıp « iman belde» zihniyetiyle hareKet edil
miştir. 
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Bulgarlara satılıp küçük ve ehemmiyetsiz bir kısmı 
güç hal ile geri alınan tarihi vesikalar, bir şaire : 

Tarihini okkayla satan milleti gördük 
mısramı söyletmişti. Şümulü mahdut (1kapsamı sınırlı) 
olan bir mısraa : 

Tarihini kazmayla yıkan milleti gördük 
mısramı terdif etmelidir (katmalıdır) ki, hakikat, eksik
siz bir bütün olarak ifade edilmiş olsun. 

Bu müsamaha (hoş görme - göz yumma) ,  bu ihmal 
ve bu tahrip, devletin kanun ve nizamlarına da, rejimi
ne de mugayirdir (aykırıdır) . Fakat ne yazık ki, mevcut
tur ve devam etmekted i r. »  

Yukarıdaki cümlelerle konuya giren yazar, -bir son
raki sayıda- ihmal, kayıtsızlık, «imar-ı belde» modası yü
zünden kaybettiğimiz ve kaybetmekte olduğumuz milli 
san'at eserleri hakkında acı bir üslupla şu görüşlere yer 
veriyor : 

«İman belde modası, bir zamanlar, Avrupa'nın bazı 
şehirlerinde, pek çok tahribat yapmıştı. Paris'in eski asil 
güzelliğini Üçüncü Napolyon zamanında, düz ve geniş 
caddeler açarak imha eden (yok eden) mühendis Baron 
Hosman, Sultan Abdülaziz eski eserlerin yıkılmasına mü
saade etmiş olsaydı, beş milyon liralık projesiyle İstan-
bul'u da Paris'e ibenzetecekti. \ 

Yanan adliye dairesinden tramvay durağına doğru 
uzanan geniş bulvar, o projenin yegane tatbik edilmiş 
olan kısmıdır. Avrupa'yı bu medeniyetin dışında görüp 
hayran olan Tanzimat ricali, «İman belde» zihniyetiyle 
Hosman projesinden bir türlü vazgeçememiş; fakat «ira
dei şahane» hilafına da tatbikata girişememiş; bir müd
det sonra kadim (eski) «Divanyolu» nu tevsi (genişlet· 
me) ile emeline kısmen nail olmuştur. İşte «İman belde» 
namı altında milli zevkin, milli duygunun, milli temayül 
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ve i:htiyaçlann, milli hayatın, tek kelime ile milli icapla
nn -asırlardan beri- halkettiği (yarattığı) mimari eserle
rimizi ve abidelerimizi ihtiva eden ve milli zevk ve şehir
cilik an'anelerimize göre teessüs etmiş (kurulmuş ) olan 
şehirlerimizi, bütün manevi hususiyetleriyle bize yabancı 
Avrupa ve Amerika şehirlerine benzetmek modası, mem
leketimizde, o tarihten beri mevcuttur.» 

«Bakımsızlıklar, teseyyüpler (kayıtsızlıklar) ,  tak
dirsizlikler ve menfaat endişelerile kaybettiğimiz ve et
mekte olduğumuz milli san'at eserlerinin sayısı, büyük 
ve azap verici bir yekfrn tutmaktadır. Bu hususta zelzele
lerle sık sık zuhur eden ve her defasında büyük sahaları 
silip süpüren yangınlar da amil olmuştur. Eski ahşap 
Türk konaklarını, Türk evlerini artık bulmak mümkün 
değildir. En eskileri üç yüz seneliktir : Bursa' da Sultan 
Murad'a atfedilen ev istisna edilirse Boğaziçinde Mirgü
ne kasrı, meşruta yalı, Topkapı sarayındaki Sofa kasrı, 
en eski ahşap binalanmızdır. 

Zamanla kendi kendilerine harap olup çök,en yahut 
zelzele ve yangınlarla mahvolan ahşap binalar için ancak 
acı duyulur . . .  Fakat henüz tamirleri veya restorasyonları 
mümkün olup da yıkılmağa terkedilmiş bulunan, taşları, 
tuğlaları satılıp yıktırılan kagir binalar için sadece acı 
duymak kafi gelmez sanırım. Asıl layık olan, hicap duy
maktır». (Sayı 7, s. 391 - 392) .  

Daha sonra da, eski eserleri sınıflandırarak ele alı
yor ve onların kurtarılması, onarılması ve korunması 
için gerekli çareleri, usulleri, tedbirleri anlatıyor. 

iV - Türk Nakış San'atı Tarihi Araştınnalan 1 -

Vesikalar 
- A. U. llahiyat Fakültesı Türk ve İslam San'atlan 

Tarihi Enstitüsü Yayınlan, Sayı I, Feyz ve Demokrat An-
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kara Mat. Ankara 1953, Büyük boy (24x35 cm. )  100 say
fa + I - VIII (Mukaddime) + 74 sayıfa fotokopya-

Osmanlılar devri nakış san'atı ile san'atkarlan hak
kında tarih kitaplarından bilgi edinmek mümkün değil
dir, hatta bunlarda, nakkaş isimlerine dahi rastlamla
maz. Eğer bir nakkaş aynı zamanda şair ise şuara tez
kirelerinde, hattatsa hattatlara ait tezkirelerde, başka bir 
meslek saıhibi ise teracim-i ahval (biyografi) kita.:plarında 
adı geçer; lakin, bunlarda da isimden başka bir bilgi yok
tur. Olsa olsa basma - kalıp ifadelerle nakış san'atmda 
da mahir olduğu kaydedilmiştir, hepsi o kadar. . .  Gerçi 
nakkaş adlanna mevacib. müşahere - haran, hare ve mas
raf defterleri ve ruznameler ile hüccet, i'lam ve temes
sük gibi resmi muamelelere ait evrakda da tesadüf edil
mektedir, ama, o ufak - tefek kayıtlarla nakkaşların bi
yografilerini öğrenmek mümkün değildir. 

Mukaddimede işte bu türlü zorlukları misaller gös

tererek ortaya koyan yazar, ayrıca şu görüşlere de yer 

vermektedir : 

«Avrupalıların -muhtelif dillerde yazılmış- büyük ve
ya küçük ansiklopedilerindeki «Resim» ve «Minyatür» 
maddelerinde, ancak Mısırlıların, Yunanlıların, Romalı
ların, Bizanslıların, İtalyanların ve sair Avrupa milletleri
nin resim ve minyatürlerinden bahs edilmektedir. San'at 
tarihlerinde de, Türk nakşına ve nakkaşlarına dair ekse
riya ( çok defa) bir kayda tesadüf edilemez; son zaman
larda Türk san'atından bahs edenlerin çoğu, hakikate 
mugayir (uymayan) hükümler vermekte, Türk nakış 
san'atı İran mahsulü olarak gösterilmektedir. Sakız 
Ohannes Paşa-zade müteveffa Armenag Bey de ya gaflet
le veya bililtizam (bile bile ) ,  bu türlü hüküm verenlerin 
aras�ndadır. » 
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«Nakkaş » kelimesi, hu gün kullandığımız «Ressam» 
kelimesinin medlulünden daha şümullü bir mana ifade 
eder. Ressamlar, siyahkalemler, müzehhibler, musavvir
ler, şebihnüvisler, meclisnüvisler, tarrahlar, renkzenler, 
cedvelkeşler, dıvar nakkaşları . . .  hep «nakkaş » zümresin
dendirler. 

Nakkaşların bazısı, yapacağı resmin bilcümle (bü
tün) çizgilerini çizer, nihayet rengi de vurur, bütün bir 
eseri bizzat kendi hazırlar, ikmal ederdi (bitirirdi ) .  Fa
kat bazıları nakış san'atının bir kolunda, mesela müzeh
hiblikte veya musavvirlikte yahut meclisnüvislikte ihtı
sas sahibi olup münhasıran o sahada çalışırdı. Binaena
leyh, bir meclis tasvirinde, her mütehassıs, üzerine düşen 
vazifeyi ifa eder ve eser de böylece, şirket halindeki ça
lışma mahsulü olarak ikmal edilmiş olurdu. Bundan do
layı, ekser nakış eserlerinde, mesela tezhiblerde veya 
minyatürlerde, san'atkar imzası yok tur. » 

Bu mukaddimeden sonra yazar, mevacib, müşahe· 
re-haran, hare ve masraf defterleriyle diğer resmi evrak 
ve hatt-ı humayfm gibi mühim belgelerin ışığı altında 
şimdiye kadar bilinmeyen Hicri on birinci asır Hassa 
nakkaşları hakkında bilgi vermektedir. Bakir vesikalar 
üzerinde çalışılarak hazırlanmış olan bu orijinal tetkik
name üç büyük fasikülden oluşmaktadır. ilk fasikül, vesi
kaların metinlerini, endeksi ve tıbkı-basımları ;  ikinci fa
sikül, yazarın Osmanlı nakkaşları hakkında yaptığı araş
tırmalarla vardığı neticeleri; son fasikül ise, kütüphane, 

arşiv ve kolleksiyonlarda mevcud nakş eserlerinin kısaca 

tavsifi cedvelini ihtiva etmektedir. Elimizdeki birinci fa. 

sikülde 136 vesikanın metinleri ve fotokopyaları ile harf 
sırasına ve kaynaklarına göre nakkaşların isimleri yer al

maktadır. 
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V - Türk Cild San'atı Tarihi Araştırmaları I - Ve� 
sikalar 

- A. Ü. ilahiyat Fakültesi Türk ve İslam San'atı 
Tarihi Enstitüsü Yayınları Sayı 3, Güven ve Sevinç Mat. 
Ankara 1954 -

Mukaddimede : «Türk cild san'atı tarihi araştır
malarının bu birinci fasikülü ile, ilim alemine, elimde bu-
lunan Türk cildciliğine ve mücellidlerine ait vesikalar
dan ancak 77'sini arzetme'kteyim; bunlardan 72'si meva
ci!b defterlerinden, 5'i de -numune olarak- ilave ettiğim 
diğer vesikalardan alınmış kayıtlardır» . «·Bu vesikalar de
laletiyle -aşağı yukarı- üç asırlık bir müddet içinde En
derun'da yetişmiş ve Hassa hizmetinde çalışmış olan mü
cellidleri, zamanları, mevacibleri, dereceleri , hatta san'a 
ta intisab (giriş) ,  infikak (ayrılış) ve veıfat tarihleri ile 
öğrenmekteyiz.» 

«Mücellidler -işledikleri rumi ve hatai tezyinat ile· 
teferruatı ve bunların terkibleri, telvinleri ve sair husu· 
siyetleri tezhib san'atını öğrenmeğe mütevakkıf (bağlı} 
olduğu için· ekseriyetle (çoğunlukla) müzehhipdirler .. 
Nakkaşlar arasında olduğu gibi mücellidler arasında da 
muhtelif sınıflar ve ::i'htisaslar vardır» ıdenildikten sonra, 
vesikalar yaıyımlanıyor. Eserıde, mevacilb defterlerine ka· 
yıtlı Cemaat-i Mücellidan'a dair vesikalarla, harf sırasına 
ve kaynaklara göre mücellidlerin isimleri neşredildiği gi
bi vesikalardan fotokopyalar da verilmektedir. 

VI - Osmanlı Tababeti Tarihine Ait Vesikalar 1. 
Cerrahlar - Kehhaller 

- Tarih Vesikaları, Yeni Seri, 1 .  Cild, Ağustos 1955, 
Sayı 1 (16) -Ayrı Basım- Maarif Basımevi, İst. 1955, 11(). 
sayfa ve devaını -

66 



Sunuş yazısında, Türk medeniyeti tarihinin bir hal
kasını oluşturan Osmanlı tababeti ile Osmanlı tababeti 
tarihi üzerine, bütün eski kaynaklara ( tarih, biyografi, 
tıb kitapları, menakıbname, seyahatname, ansiklopedi, 
resmi siciller ... ) ve -bilhassa ilk defa kendisinin bulduğu 
ve yayımladığı- yeni vesikalara dayanarak derli toplu, et
raflı bilgiler veren yazar, Osmanlılar devrindeki hekim· 
lerin -özellikle cerrahların ve kehhallerin (göz hekimleri
nin)- yetişme ve çalışma tarzlarını anlatırken, şu nokta
lara temas ediyor : 

«Osmanlılarda tababet, ya medrese ve hastahane
lerde tahsil ve tatbikat görerek yahud usta hekim, cerrah 
ve kehhallere çıraklık ederek veya aile ocağı içinde öğ
renilirdi. Aynca «Hassa Ehl-i Hıref,, teşkiiatmın « Müte
ferrika cemaati>ınden müstaid (istidatlı) olanlar, cerrah 
ve kehhal olarak yetiştirilirdi. Hastahanelerde ve resmi 
müssesatta (kuruluşlarda) vazife gören hekim ve cerrah
lardan başka dükkanlarında ve evlerinde çalışan ve ha
zakatleriyle şöhret sahibi olan hekimler olduğu gibi sıra 
hekimleri ile mütetabbibler de vardı. Bunlardan başka 
Mısır, İran, Maveraünnehir ve Hindistan'dan gelen veya 
davet edilen müslüman, yerli yahud Avrupa' dan gelen mu
sevi ve hıristiyan hekim, cerrah ve kehhaller, Saray, or
du, resmi müessese ve medreselerde vazife aldıkları gibi, 
serbest olarak da çalışırlardı. Hekimlik öğrenmek iste
yen, fakat mukaddemat-ı ulumu (ilimlerin temel bilgile
rini) tahsil etmemiş olanlar, tıb medreselerinde ve hasta
hanelerde tıb tahsil etmek imkanından mahrum olduk
ları için serbest hekimlere yahut mütetabbiblere çıraklık 
ederek şöylesine hekim olurlardı. Tıb tedris edenlerle 
( öğretenlerle) hastahane hekimleri, telif ve terceme ki
tablanndan öğrendiklerini kendi tedkik ve tecribelerinin 
neticeleri ile birleştirerek hastalanın tedavi ederler; ta
lebe veya mülazimlere (stajiyer hekimlere) tababeti öğ-
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retirlerdi. Bu iskolastik ve ampirik usul ile teşhis ve te
davi, hastanın bünye ve mizacına göre ayarlanır, basit ve 
tnürekkeb ilaçların tat!bik miktarı tayin olunurdu.» 

Daha sonra, Osmanlı medreselerinde tıb talebeleriy
le hastahanelerde çalışan hekimlerin faydalandıkları te
lif ve tercüme eserlerin belli başlıları hakkında izahat 
veriyor ve Osmanlı tababeti ile Avrupa tababetini karşı
laştırarak şu sonuca varıyor : 

« Hemen hemen XVIII.  asra kadar Avrupa tababeti 
de, ileri hamleler müstesna, Osmanlı tababeti gibi, isko
lastik ve ampirik usule ve talime müsten1ddi (öğretime 
dayalıydı.) Bu arada ruhani ve hurafevi tıb meslekleri de 
revacta idi. Mesela : Firenginin astrolojik tesirler altında 
tekevıvün ve tezahür ettiğini ( meydana geldiğini ve gö
ründüğünü) iddia edip o yoldan kat'i tedavi çarelerini 
aramakta idiler. Rahibler de asırlarca ruhani tababetle 
hastalan tedaviye çalışmışlardır. Üfüıükçülük, halk ta
babetine de geçmiş olan tılsım, bizde olduğu gibi ,  Avru
pa'da da, laik tababetin ilerlemesine ve müsbet neticeler 
elde edilmesine rağmen asırlar boyunca devam etmiştir. 

Osmanlılar devrinde, Tanzimattan evvel, Saray ve 
devlet teşkilatında tababete, tabib, cerrah ve kehhallere
verilen ehemmiyet ve kıymetin derecesini evrak hazine
lerinde mevcud müşahere-haran ve mevacib defterleri� 
hükümler, ruz-nameler, vakfiyeler ve sair vesikalar, pek 
vazıh (açık) olarak göstermektedir. Enderun'da, birunda 
ve bütün devlet teşkilatında vazife gören tabib, kehhal ve 
cerrahların mikdan ve maaşları, hasta ve mecruhların 
(yaralıların) tedavilerine nasıl itina gösteri ldiğini de is
bat eder.» 

Osmanlı tababetine dair arşivlerimizde bulunan ve
sikaları yayınlamadan önce, umumiyetle Ehl-i Hıref def-
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terlerindeki kayıtlara dayanarak cerrah ve kehhallerin 
idari ve mali durumlarıyla ilgili -bugüne kadar bilinmi
yen- bazı esasları da açıklıyor. Araştırmacımız, sunuş ya
zısının sonunda, Tıbbiye' de okuduğu yıllardan beri Os
manlı tababeti tarihiyle ilgilendiğini, henüz görülmemiş 
olan vesikaları bulup yayımlamak suretiyle tıb tarihine 
ve müelliflerine faydalı olmak istediğini söyledikten son
ra, bu yoldaki çalışmasını İst. Tıb Fakültesinde 1917 -

1 922 yılları arasında talebe olarak bulunan tabib arka
daşlarına, eski meslekdaşlarına ithaf ediyor. Arkasından
da kronolojik olarak ( I. kısımda H. 1103 yılına kadar) , 
Cemaat-i Etibba (Cemaat-i Etibba-i Hassa), Cemaat-i 
Cerrahin (Cemaat-i Cerrahin-i Hassa), Cemaat-i Kehha
lan-ı Hassa ( isim yoktur), Cemaat-i Müteferrika ( Cema
at-i Müteferrika-i Cedid, Cemaat-i Müteferrika-i Cedide ve 
Silsile-i Cedid, Cemaat-i Müteferrikagan-ı Cedid) ve Şa
girdan (asistanlar)'m adlarını bildiren Cemaat-i Ehl-i Hı
ref'e ait Mcvacib defterlerindeki kayıtları yayımlıyor. 

VII - Hicri 1 131 tarihinde Enderunlu Şairler, Hat
tatlar ve Musiki San'atkarları Tezkiresi ( Nazımı : KiJa
ıi Ahmed Refi' ) 

- İstanbul Enstitüsü Dergisi II ,  İstanbul Mat. İst. 
1956 (Ayrı Baskı ) s. 139 - 168 + 13  sayfa fotokopya (Ar
keoloj i Müzesi Kütüphanesi No. 1479, varak l 'dcn 1 3'e 
kadar) -

« Enderunlu Ahmet Refl'in İstanbul Arkeoloji Mü
zesi Kütüphanesi yazmaları arasında 1 479 numarada ka
yıtlı 1 131 hicri tarihli manzum tezkiresi, bize, Salim ve 
Ramiz'in şuara tezkireleri ile Es'ad Efendi'nin Atrab-ül
asar'ında ve Müstakimzade Süleyman Sa'deddirı Efendi' 
nin Tuhfe-i hattatin'inde münderiç (bulunan) bazı Ende
runlu şair, musikişinas (bestekar, hanende, sazende) ve 
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hattatları, kendi goruşune göre, tavsif ettiği gibi, başka 
teracim-i ahval kitaplarında isimlerine tesadüf etmediği
miz Enderunlu san'atkarları da tanıtmaktadır. Tezkfre, 
21 fasla ayrılmıştır. Birinci ve yirmi birinci mukaddime 
ve hatime fasılları, Üçüncü Sultan Ahmed'in, diğer fasıl
lar da, san'atkarlann tavsifine tahsis edilmiştir. 

Tezkirede on şair (üçü münşi, üçü hattat, biri ha
nende, biri sazende, biri tarih-şinas, biri alim, altısı Has 
odalı, üçü hazineli, biri kil erli) ,  sekiz musikişinas ( seki
zi hanende; üçü sazende, ikisi çevganbaz, biri mütatab
bib, biri hilalci, biri mütefennin; biri tanıburi, ikisi cö
ğür-zen; dördü çavuş, dördü kilerli, biri seferli, biri mol
la, biri derviş ,  biri çavuş-başı, biri ser-hanende) olmak 
üzere ıon sekiz şiir, inşa, rnusıki ve yazı san'atkarı vaI'dır; 
bunlara bir de tezkirenin nazımı Ahmed Refi'i ilave edin· 
ce, mikdar on dokuza baliğ olur. Yaptığımız araştırma 
neticesinde tezkirede münderiç san'atkarlardan altısını 
kat'i, ikisini takribi (yaklaşık) olarak diğer tezkirelerde 
bulabildik; iki san'atkarın eserlerine de şarkı mecmua
larında tesadüf ettik. Tezkirelerle şarkı mecmualarında 
isimlerini bulamadığımız san'atkarların mevcudiyet ve 
hüviyetlerini ancak Ahmed Reıfi'in tezkiresinden öğren
mekteyiz.» 

Yukarıdaki açıklamalarla konuya giren araştırmacı , 

manzum tezkire ile birlikte diğer bütün kaynaklan da 
inceleyerek Enderunlu san'atkarlar hakkında derli top

lu bilgiler veriyor. Bu arada tezkirenin nazımı Ahmed 

Refi 'in -biri Bekir Çevuş, öbürü Hasan Çelebi tarafın
dan bestelenmiş olan- iki manzumesini de tanıtıyor. 

Tetkiknamede ayrıca, tezkirenin tam metnini ve 1 3  
varak halinde fotolwpyalarını yayımlıyor. 
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VIII - Birkaç Mühim Arşiv Vesikası 

- İstanbul Enstitüsü Dergisi I II, İstanbul Mat. 
1957 (Ayrı Baskı) s. 33 - 42 -

Yazar, bu incelemesinde : ( Biri , fetihten �onra İs
tanbul'un nufus ve iskan durumuna, ikisi Acemioğlan
lara , ikisi de İkinci Sultan Murad ile Abdülmecid zaman
larındaki musıki hareketlerine dair) beş mülhim arşiıv ve
sikasını yayımlamıştır. 

Topkapı Sarayı arşivinde bulunan ve fethi müteakip 
İstanbul'un iskan işlerine ne derece ehemmiyet verildi
ğini göst·eren birinci vesika, İ stanbul Kadısı Muhyiddin 
Çelelbi ile İstanbul Zfümi Mahmud Çelebi marifetiyle tu
tulan Muhasebe icmal defteridir. Vesika metni incelen
diğinde, fetihten sonra 25 •sene gibi pek az bir zamanda 
İstanbul'un nasıl Türkleşmiş olduğu -rakamların belaga
tiyle- açıkca görülmektedir. Kayıtlara göre : İstanbul ve 
Galata'da 9.753 müslüman Türk ve 31 müslüman çingene 
evine mukabil 4.893 hıristiyan rum, ermeni ve Türk er
menisi ile firenk, 1 .647 musevi evi mevcut olup müslü
man evlerinin müslüman olmıyanların evlerinden 3.244 
ev fazla olduğu meydana çıkmaktadır. Vesikada «nasra
ni» diye kaydedilenler, Bizans rumlarıdır. Rumların İs
tanbul ve Galatadaki evlerinin toplamı 3.743 tür; müsli.i
man evleri, rum, hıristiyan ve gayr-ı müslim evlerinin 
aşağı yukarı iki mislidir. 

İkinci vesika, Devşirmelerle ilgilidir. Araştırmacı, 
daha önce Ülkü mecmuasında Mimar Sinan'ın hayatı 
hakkında neşrettiği bir makalede, müslümanlardan da 
oğlan devşirildiğini bazı belgelere dayanarak bildirmiş 
ve Anadolu'dan devşirilip san'at cemaatlerine verilenler
den bir kaç ismi misal olarak kaydetmişti. Bu defa, Top
kapı Sarayı arşivinde bulduğu bir defter, hem bu mesele
yi kökünden halletmekte hem de şimdiye kadar meçhul 
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bulunan «devşirme defterleri» nin bir örneği olarak or
taya çıkmaktadır. Gerek bu defter, gerekse üçüncü vesi
kada yayımlanan ariza ispat etmektedir ki, sadece eşraf 
ve papas çocukları değil, kullar da devşirilmiştir. Neşre
dilen vesikada Bosna vilayetinden toplanan ve Enderun-ı 
Humayi'ın'a verilmesi ferman olunan bu Acemioğlanlar
dan 60'ının isimleri ve eşkali zikredilmektedir. 

Üçüncü vesika, Neretova ve Sarayovası kazalarından 
devşirilmek üzere seçilen oğlanların adlarını ihtiva eden 
bir arizadır. 

Dördüncü vesika, on altıncı yüzyıl başlarında kale
me alınmış tek sahifeden ibaret bir arzıhaldir. Araştırma
cının vaktiyle Musiki Mecmuasında yayımladığı bazı ve
sikalardan da anlaşılacağı üzere on beşinci asırda İkinci 
Sultan Murad'ın Sarayında kıvamını bulmuş olan mu
siki hareketleri, onu takibeden padişahların zamanında 
artarak devam etmiştir. İşte bu vesika da bir reislikle 
idare edilen bu musıki teşkilatının mevcudiyetini doğru
lamaktadır. 

Beşinci vesika : Araştırmacı bu vesikayı şu cümleler
le sunuyor : « Sultan Abdülmecid'in garp musıkisinin 
meclubu ve hamisi ( tutkunu ve koruyucusu) olduğu ma
lumdur. Garp musıkisi, onun zamanında muzıkasıyla, or
kestrasıyla resmi teşkilat arasında yer almıştır. Liszt gi
bi büyük bir bestekar da dahil olmak üzere İstanbul'a 
pek çok garp musıkişinasları ve icrakarları gelmiş ve sa
rayda konserler vermişlerdir. Topkapı Sarayı arşivinde
ki E 2086 numaralı vesika, o sıralarda Fransa'dan dağlı 
hanendelerin (halk musıkisi korosunun) de geldiklerini 
haber vermektedir. Rik'a ile yazılı olan vesika, sadrazam 
Mustafa Reşid Paşa'nın arzıdır.» 

Vesika metninden anlaşıldığına göre, Mustafa Re
şid Paşa, Padişaha, heyetin hayli kalabalık olduğunu, 
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«daire-i seniyye-i mülükaneye çıkmaları lazım gelmeyüb, 
bağçede icra-yı san'at eylemeleri münasib olacağına bi
naen, öl vechile yarınki çah.arşenbe günü gurub-ı şemsde 
( güneş batınca) mabeyn-i humayı'.in-ı şahanede bulun
maları kendülerine ( terceman vasıtasıyle) tenbih ettiril
miş» olduğunu arzetmektedir. 

IX - Trakya Kitaıbeleri 1. Hayrabolu Kitabeleri 

- Tarih Vesikaları , Yeni Seri, I.  Cild, Ocak 1958, 
Sayı 2 ( 17)  Maarif Basımevi, İst. 1958 (Ayrı Basım) s. 
1 - 1 1 -

Bir zamanlar, Rumeli'nin ilim, irfan ve tasavvuf 
hareketlerinin bir merkezi olan Hayrabolu'yu bugünkü 
haliyle -evleri, sokakları, dükkanları, kısmen veya tama· 
men yıkılmış mimari eserleriyle- tanıtıcı kısa bir girişten 
sonra, 

1 - Halen mevcut mimari eserleri ; 
2 - Halen münderis (yıkılıp gitmiş, izi ve nişanı 

kalmamış) mimari eserleri; 
3 - Hazireler ve meıvcut mezar taşlan hakkında 

muhim lbilgileıi ihtiva eden bu inceleme 1945 yılında ya
pılan araştırmaların mahsulüdür. 

Netice bölümünde yazar, kasabanın imarı hakkın
daki görüşlerini bildirdiği gibi, tarihi ve bedii (estetik) 
kıymeti olan eserlerin ihyası, kurtarılması ve korunması 
yolunda temenni ve tavsiyelerini de dile getirmektedir. 

X - Türk San'atı Tarihi Araştınna .'\'le İnoelemeleri 

- İst. GSA Türk San'atı Tarihi Enstitüsü Yayınlan : 
1, Berksoy Mat. İst. 1963. Büyük boy (27,5 x 20 cm.)  789 
sayfa + Önsöz Plan ve resimler ( Fi. 120 TL.) -

Türk San'atı .Tarihi Enstitüsü Müdüıii. ve Enstitü 
Yayım İşleri Kurulu Müdürü Rıfkı Melul Meriç'in idaresi 
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altında yayımlanan ve 2 1  yazarın iştirakiyle -ikisi tercü
me olmak üzere- 23 makaleyi ihtiva eden eser, araştırma
cımızın imzasız bir önsözü ile !başlamakta ve «ıKaYbet
tiklerimiz» başlıklı -yine imzasız- bir yazısı ile sona er
mektedir. Önsözün ilk paragrafında :  «Türk San'atı Ta
rihi Enstitüsü'nün teklifini yerinde bulan İstanbul Gü
zel San'atlar Akademisi Müdürlüğü, 1959 yılı Ekim ayı 
sonlarında, Türk San'atı Tarihi'nin çeşitli alanlarında 
yapılan araştırmalarla incelemeleri tek tek veya bir ara
da yayımlamayı uygun görmüş; bunun üzerine Akademi 
öğretmenlerine yazılı ve Akademi dışındaki bilgin ve uz
manlara sözlü olarak müracaat edilmişti. Pek kısa bir 
zamanda istenilen tetkiknamelerin büyük bir kısmı gelip 
birikti ise de -zuhur eden türlü türlü engeller yüzünden
basım işi bu güne kadar gecikmiş oldu. Bu gün ilim ale
mine ilk cildini arzettiğimiz Türk San'atı Tarihi Araştır
ma ve İncelemeleri, bundan sonra bir biri ardınca cilt 
cilt çıkarılacak; ayn ayn san'at konularındaki büyük 
tetkik eserleri ile monografiler ve vesikalar yayımlana· 
caktır» denilmektedir. 

Kitapta Rıfkı Melul'ün oldukça geniş üç incelemesi de 
yer almaktadır. Bunlar sırası ile : 

1 .  - Edirne'nin Tarihi ve Mimari Eserleri Hakkın
da (s. 439 - 536) 

- Ayrı basım : Berksoy Mat. İst. 1963, s. 1 - 100 -

Yazar, incelemesini takdim ederken, Miladi 1361 
veya 1 362 yılında fethettiğimiz Edirne'nin son devirde 
vukua gelen istilalar, yangınlar, zelzeleler, kişi ve kuru
luşlarca yapılan tahribat yüzünden tarihi canlılığını, ma
hiyet ve lhilviyetini tamamiyle denilebilecek olçüde kay'bet
miş olduğunu kaydettikten sonra : «İşte, bu sene, O'nun 
altı yüzüncü · fetih yıl dönümünü idrak etmiş bulunuyor 
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ve fatihlerinin ahfadı olan bizler, Garb Türklerinin mu
kadderatına istikamet veren bu «feth-i fütuh»u kutlula
mağa hazırlanıyoruz. 

Ne garip ve ne acı lbir tesadüftür ki, «Türk ve İs
lam San'atlan Tarihi Enstitüsü Yıllığı» için altı sene ev
vel kaleme aldığım bu yazı, Edirne'nin 600. fetih yıldö
nümünde neşredilmiştir. Ve, adeta bir MERSİYE olmuş
tur» demektedir. 

10.IV. 1962 tarihli bu sunuşu takilbeden 10 Nisan 
1956 tarihli ve «Başlamadan Evvel» başlıklı 5 sayfalık 
diğer bir açıklayıcı yazıda ise şu görüşlere yer verilmekte
dir : 

« Evliya Çelebi'nin, daha sonra Leydi Montegü'nün 
Edirne'ye, Etlirne'nin içtimai hayatına idair yazdıkları
nı okuyanlar, yahut İkinci Sultan Abdülhamid ve Balkaı. 
harbir,e kadar Meşrutiyyet devirlerinde sefarethanelerin 
mensupları ile ecnebilere ve zevklerine mecbur Türklere 
eğlence merkezi olan Karaağaç vesilesiyle Edirne'yi gö
renler, şimdi Edirne'ye okuduklarından ve gördüklerin
den �anlı bir iz bulmak ümidiyle giderlerse sadece su
kut-ı hayale (hayal kırıklığına) uğrarlar.» 

«Milletler, mazilerine, mazilerinden tevarüs ettikleri 
(miras aldıkları) mef ahire ( övüncelere) ve medeni eserle
rine istinaden yaşarlar. Çocuklarımıza medeniyetimizin 
sadece yad-ı tarihisini mi miras bırakmak istiyoruz? . . Bu
na da sara!hatle ( açıkca) cevap verecek halde değiliz. 

1918'de Erzurum ve ıhavalisinde Erımenilerin iddia
larını bi-taraf ( tarafsız) ,  garb milletleri murahhaslarından 
mürekkep taıhk:ik hey'eti huzurunda tekzilb eden (yalanla
yan ) ,  sözlerimiz değil; abidelerimiz, mezarlıklarımız ve 
mezar taşlarımız olmuştur. » 
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Daha sonra da Edirne' deki cami, mescid, tekke, med
rese, imaret, mektep, çarşı, han, kervansaray, hamam, se
bil, havuz, çeşme, köprü gibi yüzlıerce tarihi ve mimari 
eserlerin künyeleri yazılmakta ve satılan, yıktırılan, orta
dan kaldırılanların hikayeleri resmi kayıtlara dayanılarak 
anlatılmaktadır. Aynca, son 18  sahifede bu eserlere ait 
72 fotoğraf sergilenmektedir. 

2.- Türk San'atı Tarihi Vesikaları : Mimariye aid 
vesikalar ( s. 745 - 763) . 

Mukaddimede, Osmanlı Devletinin geniş ve tasnifli 
( sınıflandırılmış) teşkilatı içindeki Cemaat-i Mi'maran-ı 
Hassa mensuplarının vazifeleri anlatıldıktan sorıra, Edir
ne'deki Meyve Kapanı (Hanı) inşaatı ve Sultan Selim Ca
mii tamiratı ile ilgili dokuz vesika neşredilmiştir. Meyve 
Kapanı, III. Sultan Murad'ın iradesiyle -babası il. Sultan 
Selim'in camii ile müştemilatına akar olmak üzere- inşa 
edilmiştir. 996 yılında Padişah taraıfmdan Hassa Baş mi
marı Davud Ağa, Sultan Selim Camii'nin tamirine, Mimar 
Hüseyin Çavuş da Meyve Kapanı'nın inşasına memur edil
mişlerdir. Binanın projeleri İstanbul'a gönderilip tasvibe 
arzolunmuştur. Hanın inşa işleri hakkındaki dokuz vesi
kadan beşi , Edirne Kadısı Şemseddin Efendi'nin kaleme 
aldığı dört ilam ile bir hüccettir. Üçü, Binaemini İbrahim 
Bfendi'nin; biri de Müderris Mustafa Efendi'nin yazdıkla
rı arizalardır. 

İncelemenin sonuna, Hicri 997, Miladi 1589'da inşa 
edilen Meyve Kapanı'na ait dört adet fotoğraf ile vesika
ların fotokopyalan eklenmiştir. 

3.- Türk San'atı Tarihi Vesikaları : Bayramlarda 

Padişahlara hediye edilen san'at eserleri ve karşılıkları 

(s .  764 - 786) .  
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-Ayrı basım : Berksoy Mat. İst. 1963, s. 1 - 25-

«0smanlı Devleti'nin hııfet ve san'at teşkilatı men
supları, bayramlarda, düğünlerde olduğu gibi saraya ila
ve oda ve dairelerle kasır, sahil-saray ve cami inşaatı sı
rasında veya müteabben, itina ile işledikleri işleri padi
şahlara hediye olarak takdim ederler; in'am, ihsan ve 
atıye ile mukaıbele görürlerdi. Ziyadesiyle makbule geçen 
işlerin san'atkarları, çok büyük paralarla ve hıl'atlerle 
taltif olunurlar; ayrıca da müşahereharandan olanların 
aylıkları, mevacip alanların yevmiyeleri arttırılırdı. Bu 
san'atkarlar devletin tbir nevi maaşlı ve ücretli memuru 
oldukları ve maişetlerini (geçimlerini ) de bu yoldan -aylık 
veya yevmiye ile- temin ettikleri halde, yukarıda arzolunan 
vesilelerle padişahlara verdikleri hediyeler, kendilerinin 
himaye ve teşvik görmelerine, san'atın da terakkisine yol 
açardı. »  «Şehzade ve Sultanlarla sultan-zade ve Hanım
sultanlarm, Devlet ricalinin olduğu gibi yüksek rütbeli 
saray mensuplarının da ellerinde yine Hassa san'atkarlan 
tarafınıdan, yazılan, resm ve nakşedilen, işlenen ve yapı
lan eserler vardı. Öldükleri zaman bu zevatın mu'hallefatı 
(geride bıraktığı mallar) ,  ekseriya mirasçıları tarafından 
haraç-mezad satılırdı. Hele tavaşilerin ('harem ağalarının) 
muhallefatı mirasçıları olmadığı için -dostlarına veya 
cami, mescid, tekke, kütüphane yahut mensup bulunduk
ları koğuş gibi bir yere vasiyet etmemişlerse- musadere 
yolu ile ekseriya satılıp bedelleri Hazine'ye verilirdi. Bu 
mezadlar, saray, sahilsaray, kasr ve konakların kapulan 
önünde yapılırdı. 

Akıllara durgunluk vereoek mikdarda ünik san'at 
eserinin böyle elden ele geçmek suretiyle yangınlarda ya
narak, rutubetten çürüyerek, kullanıla kullanıla eskiye
rek, yıpranarak yok olduğunu tarihi kayıtlarla arşiv vesi
kalarından ve bizzat müşahedelerimizle mesrnuatırnızdan 
(gördüklerimizden ve işittiklerimizden) öğreniyoruz. 
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San'atkarların padişahlara bayram, düğün, zafer, 
cami ve ikametgah ve saire inşaatı vesileleriyle hediye et
tikleri musanna, (ustalıkla süslenmiş) eserlerinin ıneler 
olduğu tutulan hediye defterlerine, padişahların verdikleri 
paralar da atıyye, in'am, ihsan ve yevmiye masraf defter
lerine kaydolunmuştur.» 

Mukaddimede bu konu etrafında daha başka bilgiler 
de verildikten sonra, arşivlerimize pek azı intikal etmiş 
olan defterlerden «ilk defa» bir kaç numune nakledilmiş
tir. Önce hediye, sonra in'am defterlerinden alınan ör
neklerin fotokopyaları da incelemenin son sekiz sayfa
sında yayımlanmıştır. 

XI - Mimar Sinan 

Hayatı, Eseri 1 (Mimar Sinan'ın Hayatına, Eserlerine 
dair Metinler) -Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VI. 
Seri, No. 1 ,  Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1 965-

Kitaba bir Önsöz yazan Uluğ İğdemir, Türk Tarih 
Kurumu'nca «dahi Türk Mimarı Koca Sinan hakkında, en 
son incelemelerin ışığı altında büyük bir eser çıkarılması 
düşüncesi 1 935 yılında doğdu» dedikten sonra, bu konu
daki çalışmaların geçirdiği safhaları kısaca şöyle anlatı
yor : 

«Rıfkı Mıelul Meriç en yeni belgelere dayanarak Si
nan biyografisini yazacak ve Sinan'ın eserleriyle ilgili yaz
maların eleştirmeli basımlarını ( E'dition Critique) hazır
lıyacaktı. Bu eserler 7 tane idi.» 

«Yazı Kurulu Başkanı Ord. Prof. Fuat Köprülü, her 
şeyden önce bu yazmaların basılmasını, tarihi kısmın bu 
yazmalardan da faydalanılmak suretiyle kaleme alınma
sını uygun bulduğundan, rahmetli Rıfkı Melül Meriç tara
fından parça parça meydana getirilen eleştirmeli basım' 
lar 1939 yılı somirrda İstanbul'da Milli Eğitim Basımevi '· 
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nde basılmaya haşlandı . Bunlardan ilk dördünün lbaskısı 
128 sahife 'halinde bitmiş, dördüncü eserin son sahifesi ( sa

hife 129) dizilmiş, fakat beşinci eserin müsveddeleri Ba
.sımevine verilmediği için basılamamıştı. Rahmetli Rıfkı 
Mehll Meriç, çeşitli işleri arasında geri kalan eserıleri ta
mamlamak -imkanını bulamadı .»  İşte bu eser bu dört yaz
ma eserin eleştirmeli basımıdır. 

Kitabın «Mimar Sinan'ın hayatına ve eserlerine dair 
metinler» bölüımünde şu vesikalar yer alıyor : 

- A.dsız Risale (Topkapı Sarayında müsvedde halin
.de bulunan ve yazarı bilinmeyen eksik bir risaledir. Buna 
«A.dsız Risale» adı verilmiştir) . Bu vesikada, bina olunan 
camilerin, mescidlerin, medreselerin, imaretlerin, darüşşi
faların, su yolu kemerlerinin, köprülerin, sarayların, ker
vansarayların, mahazin (mahzenler) ve hamamların ad
ları ve sayıları kayıtlıdır. 

- Risaletül mi'mariyye ( Tuhfet-ül-Mimarin'in ilk 
kaleme alınan müsveddesi olduğu anlaşılan ve eksik bulu
nan «Risalet-ül-Mimariye» ) .  

- Tuhfet-ül-Mimarin (Risalet-ül Mimariye' den ufak 
tefek farklarla ayrılan fakat genellikle birbirinin aynı olan, 
yazarının asarı olduğu sanılan « Tuıhfet-ül-Mimarin» ) .  

« Tuhfet-ül-Mi'marin» : 12 kalemde, bina olunan ca
mileri, mescidleri, medreseleri, darülhadis ve darülkurra' 
lan beyan eder. Bina olunan imaretlerin, darüşşifanın 
(hastanenin) ,  sarayların, su yolu kemerlerinin sayısını 
belirtir. Bina olunan cisirleri ( köprüleri) ,  bağçelerdeki 
kasır ve köşkü kaydeder. Bina olunan hamamları, mah
zenleri, kervansarayları ve bürkeleri ve rııbatülhaylleri 
zikreder. Hatime ( sonsöz) de ise « Bu bendelerinin tasarru
fatını» beyan eder. 
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- «Risale-i Tezkiretülebniye» : Şair, nakkaş Sai Mus
tafa Çelebi'nin Tezkiretülebniye'si iki bölümden oluşuyor : 
a) Manzum kısım, b) Mensur kısım. 

Mensur kısım, 13 kalemde : Bina olunan camilerin, 
mescidlerin ve ibadet yerlerinin, medreselerin, darülkur
raların, türbelerin, imaretlerin, darüşşifaların, su yolları 
kemerlerinin, köprülerin, karban-saraylann (kervansaray
ların) ,  sarayların, mahzenlerin, hamamların adlarını ve 
sayılarını bildirir. Bu vesikada : 84 cami, 52 mescid, 57 
medrese, 7 Darülkurra, 22 türbe, 17 imare t ,  3 Dariişşifa 
(Merhum Sultan Süleyman Han Darüşşifaı.ı , Merhume 
Haseki Sultan Darüşşifası, Üsküdar'da Valide Sultan Da

rüşşifası) , 6 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 
saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 367 eser kayıtlı
dır. 

Rıfkı Melul Meriç'in hazırladığı kitapta ayrıca Mimar 
Sinan'ın Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bah
çesindeki heykelinin bir fotoğrafı da bulunmaktadır. 
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BASILMAMIŞ ESERLERİ 

A. Şiir kitapları : 

1 - Enkaz 

2 - Rubaiyyat-ı Melfıl II 

B. Monografiler (Araştırmalar - İncelemeler ) : 

1 - Mimar Sinan'ın hayatı ve eserleri 

2 - Bayezıd Camii Mimarı - İkinci Sultan Bayezıd 
zamanı binaları , mimarları, san'atkarları ( Tebliğ, Ank. 
1958) 

3 - Türk mimarisi tarihi araştırma ve incelemeleri 

4 - Mi'marname ( tenkidli basım) 

5 - Edirne'nin tariıhi ve mimari eserleri 

6 - Kitabeler 

7 - Türk yazı san'atı 

8 - Türk tabaıbeti tarihi 

9 - Türk tezyini san'atları tarihi 

10 - Türk musıkisi tarihi 

1 1  - Mehter takımı teşkilatı 
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ESERLERİNDEN ÖRNEKLER 

A - ŞİİRLERİ 

B - ARAŞTIRMA 
VE İNCELEMELERİ 
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A - ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER ( * )  

YAHYA KEMAL İÇÜN GAZEL ( 13)  

Demdir ki zevkimiz o reh-i nazdan gelür 
Bir lahza Lale Devri'ne pervazdan gelür 

Bir böyle vecd içinde bu cı'.'ış u hunişumuz 
Ta Bezm-i Cem'den aks eden avazdan gelür 

( * )  Aşağıda isimleri yazıh şiirler, Rıfkı Melül'ün İnkıraz'dan 
kendi eliyle seçip istinsaıh ettiği ve her birinin altınıa «İn
kıraz'dan,. kaydını koyarak ve daha başka notlar ilave ede
rek imzalayıp bize verdiği ömekl.erc:lir : 

ı - Yruıya Kemal içün gazel 2 - Faruk Nafiz içün gazel, 

3 - Y aikacık'ta, 4 - Havuz, 5 - Cıgara dumanJarı, 6 -

Sarhoşluk, 7 - Serenaıd, 8 - O ses, 9 - Şehvet. 

Bunları ve diğer şiirleri yayınlarken biz de - bir kıs
mına - ba:zı notlar eklemek lüzumunu duyduk. Keneli not

larımızla onunkileri ayırmak için de altlarına aıdlanmızm 

baş harflerini yazdık. 

( 13) Yahya Kemal. Topkapı Sarayı arşivinde bazı yazmaları in
celerken ekseriya bağdW? kurardı. Kallavi saray fincanla
rıyla ikram edilen kahveler gelince okumağa biraz ara ve

rir, dostlarıyla sohbet ederdi. İşte böyle bir fasılada Rıfln 
Melül bu gazelini okudu. Üstad beğendi : 

«Duydum bu sım Hazret-i Üstad'dan Melül 

Nazmm mükemmeliyyeti icazdan gelür• 
beytini bir daha okuttu ve arkasından gülümseyerek hemen 

ilave etti : 

·Zevkın mükemmeliyyeti bağdaştan gelür· 
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Dünden kalan harabe kenarında şi 'rinin 
Aheng ü lahni mastcrba-i sazdan gelür 

Duydum bu sırrı Hazret-i Üstad'dan Melül 
Nazmın mükemmeliyyeti icazda n  gelür 

Geçtin Nedim'i rfıh-ı bülendinle �y Kemal 
Demdir ki zevkimiz o reh-i nazdan gelür 

Sene 1336 (1920) 

inkıraz' dan 

ÜSTADIMIZ YAHYA KEMAL 

Bi-iştibah odur bizim evc-i hayalimiz 
Efla.k-i şi're çıkmak içlin perr ü lbalimiz 

Lafzi ve ma'nevi nice i'caz ü siihr ik 
Sihr-i beyanımız gibi sihr-i halalimiz 

Efkarı taze tab'ı musaffa lisanı pak 
Zezm-i sühande nağme - seray-i makalimiz 

Mi'raca hass olan o ilahi kelam ile 
Kerrılbiyanla sohbet içlin nutk-ı lbalimiz 

Atiye 'hükm eder giıbi maziye hükın eden 
Elhan - misal lehce-i mahz-i zülalimiz 

Tig-i zeban-i terle cihangir-i nazmımız 
Mülk-i beyanda saltanat-i lbi-misalimiz 

Yahya Kemale böyle deriz bizler ey Melul 
Üstadımız efendimiz üss-i kemalimiz 

19.III.1950 Pazar 

Nakkaşbaba sahili 



MiHRABAD 

«Şeb nedir körfez' de Mihrabdd' dan görmüş o mah» 

- Yahya Kemal 

Pür - tarab bir devri bir şeb subha dek yad eyledik 
Han-ı nuşanfış-ı Ahmed Hanı dilşad eyledik 
Cuş edüp taşdık kederden neşve icad eyledik 
Mfönet eyyamında Mihrabadı abad eyledik 

Ta Neva Kariyle inlerken Bahai Körfezi 
Oldu bezm-i karnımız şevk-u neşatın merkezi 
Cam - ber-leb karşıdan gördük gelür duht-ı rezi 
Mi'hnet eyyamında Mihrabadı abad eyledik 

Ey nesim ey aşina-yı meclis-i şi'r-ü tarelb 
Görmedin yıllardır elbet böyle alem böyle şeb 
Şive-i ahengimizden oldu Devran beste - leb 
Mihnet eyyamında Mihrabadı abad eyledik 

BOGAZDA SEYRAN 

Elde etmekçün hayatın bir teselli anını 
Peyledik eyyam-ı sayfın bir şebi nisanını 
Dinleyüp evtar-ı kalbin en girift elhanını 
Fecre dek nakş-ı hayal ettik Boğaz seyranını 

Mutnb-ı mehtab ile demsaz olup cfış eyledik 
Lücce-i alamı külliyyen feramuş eyledik 
Böyledir kanunu Cemşid'in dedik nuş eyledik 
Fecre dek reşk-i zülal ettik Boğaz seyranını 

Ah edince kişver-i tah'-ı selimin Hüsrevi 
Arşa pervaz eyledi Sfızıdilara peşrevi 
Hasılı olduk yine Yahya Kemal'in peyrevi 
Fecre dek bezm-i Kemal ettik Boğaz seyranını 
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FARUK NAFİZ İÇÜN GAZE L  

Seninle peyrev olanlar Keınal'e devrinde 
Seninle verdi güşayiş hayale devrinde 

Alınca şeklini Üstad'dan bu son cereyan 
Vüciı.d verdi nihayet muhale devrinde 

Edince bedrini idrak o nev-nihal in hiç 
Gelür mü akla çıragan ü lale devrinde 

Meliıl sıdkı bu mazmılnumun müsel lemdir 

Bu eski nazmımızın istihale devrinde 

Tesahub etmedi asla senin kadar hisse 
Seninle pey-rev olanlar Kemal'e devrinde 

1921, İnkıraz'dan 
TAHMİS-İ (14) GAZEL-i NEDİM 

Bir öyle işaret ki sarahat var içi ıı<lc 
Beytülharem-i vuslata davet var içinde 
St.füh olsa da hatta yine vuslat var içinde 

Bir söz dedi canan ki keramet var ıçinde 
Dün giceye dair bir işaret var içinde 

Canana geçen yaz talebim eyledim i 'mü 
Ol malı ceva'ben ne durursun dedi hala 
Bir meygedeye azın edelim şöylece farza 
Meyhane mukassi görünür taşradan amma 
Bir başka ferah ıbaşka letafet var içinde 

Almış ıJ:ıalber evvelce meğer azm-i hisarını 
Bir zevraka bindik bir o ıbir de dil-i zarım 
Gösterdi geçen bir kayığı bak dedi yarim 
Eyvah o üç - çifte kayık aldı kararım 
Şarkı okuyup geçdi bir afet var içinde 

(14) Tahmis : Bir ga.Zelinr her' beytine üçer mısra' ekleıyerelk onu 
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Gördük ki kurulmuş yine bir meclis-i yaran 
Taksim ediyor ah ederek mutrib-i devran 
Ta rahat-ül erva:ha kadar geldiği 1bir an 
Olmakda derununda hava ateş-i suzan 
Nayin diyebilmem ki ne halet var içinde 

Her defa «Melul>ı öyle sorup durma ki netdik 
Gahi Moda gahice Bebek semtine gitdik 
Amma ki Çubuklu'ya da hayli sefer etdik 
Ey şuh Nedima ile bir seyrin işitdik 
Tenhaca vanp Göksu'ya işret var içinde 

1339 ( 1923) 

G A Z E L  

Mürüvvet ey lcdi eyyam-ı naleden sonra 
Gurur nazını bir gün izaleden sonra 

o çeşm-i naz ki mecnun eder fütadesini 
Nigah-ı şuhunu nagah imaleden sonra 

Hezar buse verir la'l-i ateşininden 
Eliyle sunduğu bir tek piyaleden sonra 

Ne zevk-i meclis-i işret kalır ne şevk-i tarab 
Geçer bu neşve-i dem nim saleden sonra 

c«Melul ,, inan ki bu mesti humare dek sürmez 
Bu bezm-i Cem dağılır vakt-i laleden sonra 

1340 (1924) 

HAMAMİ-ZADE'YE REFAKAT 

Çubukçu-zade 'Sıtkı'ya 
Niyaz-ı naz ile derler gül-i hezar öpüşür 
Muvakkat olsa da her fasl-ı nevbahar öpüşür 

Niçin benimle öpüşmez o naz-perver-i aşk 
Cihana şöylece bir haksa aşikar öpüşür 
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Görür taraf taraf olmuş mesar-ı şevk ile hep 
Her aferide-i bihad ve bişümar öpüşür 

Geçende bir gece ser meclis-i tarabda o şuh 
Göründü dideme rakkas-ı bikarar öpüşür 

Humar ile süzülüp bazı karşılaştıkça 
Nigah-ı mest ile çeşman-ı haledar öpüşür 

«Mellıl» o kafiri insan görünce mest olmuş 
Gider bir öyle ki bi-sabr-u ihtiyar öpüşür 

G A Z E L  

Erdi hazana gülşenimiz lalezarımız 
Rü'yaya döndü gitti geçen nevbaharım ız 
Artık bu ferr ü şevketi pejmürde bağda 

Esmez nesimimiz akamaz cuybfınmız 
Gördük remad-ı şevk ile dolmuş derlın-ı d i l  
Solmuş hayalimizdeki nakş-ı nigarımız 

Biganeyiz ne çare bütün aşinalara 
Biganedir bu gün bize agyar-ü yarımız 

Bülbül hamuş gül mütehayyir gönül hario'ıb 
Mebhlıt ü lal hatıra-i tarümanmız 

Hak-i vücude zahm-ı şita ermeden Melul 
Bitsün bu ömr-i gümşüde-i müstearımız 

28 Şubat 1950 

G A Z E L  

Ahir göründü bahtımızın necm-i afili 
Vaktinde oldu mihr-i mur�dın mukabili 

Hayfa ki anlaşılmadı evvel kıranları 
Mechiıl kaldı gitti medar ü menazili 



Ferr ü fürfıg-ı aşk ile tenvir eden odur 
Hem arş-ı kalbi hem de sema-yı mahafili 

Bin şevk-ı canla dün gece burc-ı visal.de 
Gönlünce hall edildi mahabbet mesaili 

Olsun Me1ul o yar ile her iktiranımız 
Bahtın mukadder ettiği sa'din muadili 

17 Mart 1 950 Cuma 

Astrolojik bir gazel ıbu! .. Istılahlarından belli ne ol
duğu. 

İşte o kadar !  . .  

G A Z E L 

Ruh epsem ulur aşk-ı nev-i mu'tezilimden 
Aşk ateş alur nıh-ı ter-i münfailimden 

Mızrabımı bir ah ile bir kerre vurunca 
Bin ah-ı felek - suz çıkar tar-ı dilimden 

Bir a!h ediversem tutuşur mülk-i hafada 
Ervah u melfük nefes-i müştailimden 

Uşşak yanup öğrenecektir ne imiş aşk 
Fanilere miras eser-i müntakılimden 

Elbette yanar sine-i kabrimdeki güller 
Her zerre-i muhnk - sıfat-ı ah ü gilimden 

R. M. M. 

Berdülacuzım son günü - 1950 

Not : 
Bu gazel imi nedense severim. 

G A Z E L  

Nesim-i neşve esen nevbaha!r günleridir 
Hezar-ı bag-ı dilin bahtiyar günleridir 

R. M. M. 
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Mesar ü şevk ile pürdür piyale-i alem 
Şarab-ı zevk ile def'-i humar günle ridi r  

Çeküp piyaleyi bezm-i tarabda yaranla 
Terennüm eylenecek Nakş ü Kar günleridir 

Bahar günleri aşüftedir nigar-ı cihan 
Bütün güzellerin en şivekar günleridir 

Zaman-ı ömrümüzün mevsim-i hazanında 
Cenab-ı tab'a muvafık şikar günleriıdir.  

Gazal-i kuh - visal olmasun mu t ire hedef 
Melul kam alacak nevbahar günleridir 

Şzıbat 1950 

G A Z E L  

Sahab-ı merk ile örtüldü sath-ı afakım 
Hazana erdi hayatım bahara mi.iştakım 

Zamanla her biri şirazesinden ayrıldı 
Bozuldu cid-i vücudum dağ1ldı evrakım 
Müdam ye's ile bed-mest-i ömr iken bir gün 

Pür etti bagteten eflaki şevk-ı işrakım 

Hüma-yı aşk feza-yı hayale perr açdı 
Bir anda başladı pervaza tab'-ı bcrrakım 

Melul şimdi bu haletle sahn-ı alemde 
Hazan içinde de oJsam bahara müştakım 

G A Z E L  

Füsun ü fitneyi naz ehli senden öğren sün 
Yanup yakılmayı uşşak benden öğrensün 

17/3/1954 



Rizan olursa eğer teşne - gan-ı bade-i şevk 
Rahik-ı buseyi sen gül - dehenden öğrensün 

Visal kadrini hakkıyle bilmeyen varsa 
Bu sırr-ı hılkati ben berk - zenden öğrensün 

Zeban-ı hal ile söyleşmeık isteyen gelsün 
Bu fenn-i ülfeti sen pür - fitenden öğrensün 

Emir-i mülk-i fenadır esir-i aşk u hava 
Soran bu hikmeti ben can-be-tenden öğrensün 

Nişib-i bahtı firaz eylemek dilerse Melfı.l 
Fütade - ganını a!bad edenden oğrensün 

15/2/1954 

YAKACIK'TA 
Ali Mibntaz'a 

I 

Öğleden Sonra 

Karşımda bir yılan gibi Marmara, 
Küçükçekmece'den ta Ada'lara -
Kadar uzanıyor pul pul sırtıyla . . .  

Saklanndan * ayrı düşen her yaprak, 
Uçuyor rüzgara tabi olarak 
Kalbleri ürperten bir hışırtıyla. 

O kadar serin ki Şadırvanbaşı. . .  
Bağrı yanıkların sanki sırdaşı 
Musluktan teselli gibi akan su .. . 

Güneşin altında eriyor toprak .. . 

Rüzgarla birlikte dağlar aşarak 
Esiyor bir ılık bahar kokusu. 

(*) Dallarından demek daha doğru olur. R. M. M. 
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Yakacık sırtları dalgın uyuyor. . .  
Baharın şevkıni içten duyuyor 
Dik yamaçlardaki ağaçlar dal dal. 

Uzak vadilerden geliyor bir ses . . .  
Ağlayan, inleyen bitkin bir nefes : 
Derdini hıçkıran hasta bir kaval. 

I I  

Akşam 

Aşkını içinden duyan gönülle 
İmana benzeyen bir tevekkülle 
Seni bekliyorum kollanın açık. 

Aşıyor bir ılık bahar rüzgarı 
Bir yarım daire çizen dağlan . . .  
Bir hulya içinde şimdi Yakacık. 

Eteklerine mor gölgeler inen 
Kına rengindeki dağın üstünden 
Sisler dağılıyor, güneş batıyor. 

Akşam garipliği çöktü her yana . . .  
Gurubun bu öksüz siması, bana 
O donuk benzini hatırlatıyor. 

Günün uzaklaşan son ışıklan, 
Ardından sürüyor hasta rüzgarı 
Kalbinin kalbimi çektiği gibi. 

Kim bilir ne kadar tatlı hatıra 
Taşıyor Koru'da bu sıra sıra -
Kollarını açan her ağaç dibi? ! .  . .  



Poşad 

Kol kola gezinen çiftlerle dolu 
Bu saatte şimdi Ayazma yolu . . .  
Bu yoldan tek geçen, yalnız ben varım! . .  _ 

Şimdi bir hüzün var tehassüsümde : 
Şekl alıyor birer bi:ııer gözümde 
Annesi olduğun hatıralarım. 

Ağır adımlarla uzaklaşırken 
Bir damla süzüldü kirpiklerimden, 
Bir damla çiy gibi toprağa düştü. 

Belirdi gözümde çok uzak bir gün : 
Benim ağladığım, senin güldüğün 
O gün ki, bir damla yaş süzülmüştü 

Gözümden bir gönül ürperişiyle . . .  

lnkıraz'dan 

HAVUZ 

Hasan Rasim Us'a 

Bir havuz . . .  Anlatmak, hem güç hem uzun . . _ 

Çılgın aşıkları var bu havuzun : 
Başında bekliyen yüzlerce saksı. 

Sevgilim, bu havuz, bilsen ne güzel.. .  
Üstünde yapraktan gölgeler yüzer. 
Ne güzel havuzda suların raksı. . .  

"' 
* *  

Gah durgunlaşarak, gah titreşerek 
Dallardan süzülen zıyalar renk renk : 
Kırmızı , laciverd, sarı, yeşil, mor. 
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Yaprakların aksi vurdukça suya 
Renkler kaçışıyor birer kuytuya . . .  
Renkler boğuluyor, renkler ölüyor!.  . . 

Havuzun kuzahi sathına yer yer 
Güneşin aks eden o pençe pençe -
Hüzmeleri girift sular işliyor ... 

Havuzun ka'nnda solan hüzmeler, 
Saatler geçtikçe, anlar geçtikçe 
Hem derinleşiyor, hem genişliyor. 

... 

Akşamın bir ande ruha işliyen 
Bir keder düşünce bağrına renkten 
Havuzun o içli kalbi kanıyor. 

Her lahza küllenen, her 'lahza sönen 
Gurubun sıçrayan ateşlerinden 
Bulutlar yanıyor, sular yanıyor. 

Havuzun gittikçe gümüşileşen 
Donuk bakışından, uçuk benzinden 
Sevda çektiğini öğrenecekler. 

Yıldızların çapkın aşıkları var : 
- Havuzun içinden göz kırpıyorlar -

Mehtab böcekleri, gümüş böcekler . 

• 
• •  

Seni hatırlatan yıldızlanyle 
Heyecanla vuran nabızlarıyle 
Her akşam, hurda da ağlayanlar var : 



Genç yaşta doymadan aşka, bahara 
Sularda kaybolan kurbağalara 
Mersiye okuyan genç kurbağalar . . .  

Temmuz 1924 
lnkıraz'dan 

CIGARA DUMANLARI 

Tevfik Cells'e 
Dağılır lahzada her halkası bin şekle girip .. .  
Dalarım gayr-i iradi : cigaramdan bu duman -
Bir zıya hüzmesi halinde çıkarken tel tel. 

Yükselen mavi dumanlar arasından belirip 
Canlanır benzi uçuk bir ölü haliyle o an 
Rengi solmuş, erimiş,boynu bükülmüş bir emel! 

Yükselirken cigaramdan bu soluk mavi duman 
Islanır uçları kirpiklerimin ... - Bağrımdan -
Süzülüp bir iki yaş damlası sessizce düşer. 

Saplanır kalbime bir lahzada bin bir hançer . . .  

Sonra bir lahza dumanlar arasından belirip 
Bakıp ağlar o benim her gece rü'yama girip 
Beni mecnun gibi divane eden ince vücfrt! . . .  

Silinir sonra habersizce o gök mavi bulut . . .  

Psiko - analiz 

SARHOŞLUK 

1921 
inkıraz' dan 

Herkes buluşup Bezm-i Ezel'de 
«Tali» denilen meyden içerken 
Birlikte biz içmiştik o'nunla 
Yalnız ikimiz aynı kadehten. 
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Bir .damla tad1p «İÇ»  diye verdi . . .  
İçtim, hem o'nun içtiği yerden. 
Ben yand1m içimden, o ayıldı 
Son damla kadehten süzülürken. 

Gittikçe bütün bağrımı yer yer 
Yangın gibi sarmakta buhan. 
Arttıkça hayatımdaki günler 
Günler gibi artmakta humarı. 

SERENAD 

Mart 1927 

İnkıraz' dan 

Şahane gözlerinle süzerken uzaklan 
Engin bakışlarındaki manayı anladım 
Anlat : dudaklarında gezerken melul adım, 
Ruhun, niçin düşünceli; benzin, niçin san? . . . 

Mehtab gezintisinde olurken gecen yarı, 
Etsem de böyle gölgeni taklb adım adım 
Hakkıyle anlaşılmıyacak belki maksadım 
Bir gün de aşkının beni öldürse sarsan. 

Arkanda serseri dolaşan, sade ben değil. . .  
- Derd olmasın içinde - emin ol ki, Sen değil, 
Bahtım, sürüklüyor beni enginden engine . . .  

Uğrunda hiçe gitse de hatta emeklerim 
- Bir kerre belki ye'se kapılmaksızın yine -
Ben, yollarında böyle gezer, böyle beklerim! . . .  

1921 

İnkıraz' dan 



Psiko - analiz 

Psiko - analiz 

O SES 
Bir göz gözü görmez gece vakti, 
Bir ben uyanık, uykuda herkes. 
Aks etti karanlılJdar içinden 
Bir bilmediğim, duymadığım ses. 

Yıllarca bu ses, dinmedi asla; 
Her an, kara 'bahtım gibi esti. 
Lakin bu sesin bestesi, önce, 
Bir başka hava, başka hevesti. 

Susturdum o sarhoş sesi bir gün, 
Sandım bu susan, son nefesimdi; 
Bir kahkaha fışkırdı içimden, 
Bildim, bu, benim kendi sesimdi ... 

ŞEHVET 

Bir yıldırımın isabetiyle 

Mart 1927 
İnkıraz' dan 

Can verdi de n'.'ı.humun sükunu, 
Şimşeklenerek sinirlerimden 
Fışkırdı !birer alev sütunu. 

Yer yer tutuşup bütün vücudum 
Baştan başa oldu bir cehennem. 
Her zerresi ayn bir yanardağ, 
Saçmakta şirare her mesamem. 

Bir fırtına sür'atiyle geçti , 
Bir zelzele koptu ta içimde. 
Bir kor gibi bir yığın kül oldu 
Bir anda 'bu indifa içimde. 

Mart 1927 
İnkıraz' dan 
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AŞK 

Bir şu'lesi var ki şem'i canın 
F dnusuna sığmaz asmanın 

Şeyh Galip 

Sessizce bürür kalbini bir şey, 
Birdenbire bir ummadığın gün. 
Bağrında açar bir yara sonra 
Sızlar için ilk ağladığın gün. 

Bir şey ki, havadan daha seyyal : 
Bir şu'le ki, yangın gibi sari . 
Bir kalpten öbür kalbe akarken 
Olmakta o bir «ateş-i nari» .  

MELANKOLİ 

Ne bahçemizde, bu gün, kıp kızıl açan bir gül; 
Ne güllerinde teheyyücle bir öten bülbül. 
Ne bir çiçekte şafaktan nümfrne bir ahenk, 
Ne sihri kavs-i kuzehten misal olan bir renk. 
Ne ufkumuzda esen sırma saçlı bir rüzgar; 
Ne perde perde hayalileşen fecirler var. 
Ne ilk baharın ufuklarda yükselen şevkı, 
Ne yaz sabahlarının ruhu ram eden zevkı. 
Ne kehkeşanlı ve yıldızlı bir sihirli gece, 
Ne i'tirafı bir aşkın yavaşça, sessizce, 
Ne saz benizli, ne ürkek, ne içli sevgililer; 
Ne çevremizden uzaklarda müntahap bir yer. 
Hayalimizde ne şimşeklenen bir istikbal.. .  
Ne her gün ayn sebepler yüzünden ayn melal. 
Ne türlü türlü hayaller ve duygular kaldı; 
Ne vehmimizdeki sonsuz zamanın eb'adı. . .  



Bu gün, hazan ... Önümüz, kış ... Ve akıbet, belli! .  . .  
Cihanda her şeye hakim mukadderatın eli , 
Henüz cefasına ram etmeden hayatımızı 
Ve kesmeden henüz alemden irtibatımızı; 
Henüz tükenmeden en son mecalimiz, gücümüz 
Ve ömrümüzce mükemmelleşen teheyyücümüz, 
Ümidin öldüğü mevsimde, tam bu esnada, 
Bu hilebaz, bu vefasız ölümlü dünyada, 
Geçen hayatımızın son kalan zamanlarını 
Vesile etmeliyiz zevka, anmadan yarını. 
O son yann ki, mukadder kemalidir ömrün. 
Bu muhteşem ve bu ulvi zeval içinde, bu gün, 
O son yarından ufuklar aşan haberler var ... 
Ve işte savruluyor bahçemizde yapraklar. 
Semamız örtülüyor an-be-an bulutlarla .. . 
Yakında örtülecektir zeminimiz karla .. . 
Bu orta yaşta, bu en güç zaman içinde, bu gün, 
Eğer baharına dönmek dilersek ömrümüzün 
Teşekkül etmeli etrafımızda bir hale 
Hayata neş'eyi candan katan güzellerle 
O anlayışlı güzeller ki, ünsiyet, ne? . . .  Bilir . .  
Ve hepsi, neş'elidir, incedir, hayalidir . . .  
Hazanı bir yeni cuşişle döndürünce yaza 
Hayaller uçmalıdır bahçemizde her lahza. 
Hayallerin - bu uçuş, - ufkumuzda son uçuşu .. 
Ateşli ruhumuzun şu'leden kanadlı kuşu, 
Zaman medannı maziye doğru aşmalıdır .. 
Ve son çiçeklerimiz, elvan elvan açmalıdır . . .  

Dağılmadan bu beyaz hale bir duman gibi, biz, 
Hazan boyunca bu şevk aleminde görmeliyiz 
Bahar fecirleri renginliğinde bir hulya .. 
Ve yaz sabahlan berraklığında bir rü'ya . . .  

Galiba 1943 yılı 
R. M. M. 
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KAR-I NATIK ŞARKI 
Şevk-ı tarabla dönsün 
Bad-ı sabaya her ah 
Şehnaz-ı musikiden 
Olsun gönüller agah 
Bir nağme-i ferahnak 
Yükselsün evce nagah 
Elhan-ı dilkeşid� 
Açsun hayale şehrah 

Etsün hüma-yı ınutrib 
Ufk-ı Acemde pervaz 
Bezm-i ferahfezada 
Olsun gönülle demsaz 
Devreylesün lrakı 
Kılsun nevaya agaz 
İklim-i haveranda 
Açsun hayale şehrah 

İçindeki makamlar : 
Şevkıtarab 
Saba 
Şehnaz 
Ferahnak 
Eve 
Dilkeşide 
Acem 
Ferahfeza 
Irak 
Neva 
Dilkeşihaveran 
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MÜSEDDES (15) 
KAR-! NATIK ŞARKI 

Ne zevk u şevk-ı tarab var rıe hal-i şevk - efza 
Ne meclis-i mey-i revnak - nüma ne cam-ı safa 
Ne yar-ı dil - şüde-i can - feza ne hiss-i vefa 
Ne hüsn-i sahir ü dilkeş ne aşık-ı şeyda 
Ne aşk kaldı ne uşşak var ne nakş ü nigar 
Ne sihr-i bad-i sab:l var ne rı:!ng ü buy-ı bahar 

İsimleri geçen makamlar : 
Zevkıtarab 
Şevkıtarab 
Şevkefza 
Revnaknüma 
Canfeza 
Dilkeş 
Uşşak 
Saba 

Not : 1 -

Mart 1951 

Gariptir ;ki, üstad Hüseyin Sadeddin Arel merhum, bu 
Kar-ı natık şarkıları pek çok beğenmişti. Makamların bir
birleriyle olan alakalarından mahrum bulunan bu manzu
melerin musanna beste için pek iyi bir ilham kaynağı 
teşkil ettiğini söylemiş ve bana bunları nasıl besteleye
ceğini anlatmıştı. Üstadın - ne yazık ,ki - ömrü vefa etmedi. 
Keşki daha evvelden verseymişim. 
Not : 2 -
Bunları size, sadece hatıra kalsın diye yazıyorum. Çünkü 
hiç biri, bir kıymet değildir. 
«Hemen bir ol kadar vardır ki mevzun u mukaff adır» ( 16) . 

R. M. M. 

Cl-5) Müseddes : Her bendi altışar mısra'dan oluşan manzume. 

Cl6) Mısra, Nef'i Cl572 ? - 1635) nindir. 

M. T. 

M. T. 
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KAR-1 NATIK ŞARKI 

O mah.-ı evc-i dil aşfı.b-ı burc-ı bal oldu 
O gül'izan pesendide-i hayal oldu 
Nühüfte sinesi zir - efken-i cemal oldu 
Şemim-i sürı:bülü gül - deste-i visal oldu 

Visali rahatül - crvaha perr ü bal oldu 

Doğunca necm-i hümayun-ı alem - efrfı.zu 
Muhalif esti Irak'ın nesim-i nevruzu 
Göründü hüsn-i muberka'la baht-ı firuzu 
Tutup hisar-ı Horasan'ı aşk-ı dil - sfı.zu 
Feza - yı mülk-i Acem serteser hayal oldu 

Tıp. Fak. 3. Hariciye, Mart 1951 
R. M. M. 

İsimleri geçen makamlar : 
Eve 
Dilasfı.b 
Gül'izar 
Pesen dide 
Nühüft 
Zirefken 
Güldeste 
Rahatülervah 

Hümayıin 

Muhalif-i ırak 

Irak 

Nevruz 

Müberka' 
Hisar 

Horasan 

Acem 



ŞARKI 

Yollar aşarak guşuma yann sesi gelsün 
Gelsün hele bezm-i Cem'e Cem neşvesi gelsün 
Eyyam ü leyali-i şita nağmesi gelsün 
Gelsün hele bezm-i Cem'e Cem neşvesi gelsün 

Her cur'ası ettikçe mahabbetleri tecdid 
Elden ele dönsün yine peymane-i Cemşid 
Ta rahatülervaha kadar etmek içlin id 
Gelsün hele bezm-i Cem'e Cem neşvesi gelsün 

8 - 9.11.1961 gecesi 23 - 6 

Beyoğlu llk yardım Hastahanesi - Dahiliye Serriyatı 

R. M. M. 

ŞARKI 

Yine pür - şevk u sda meclise canan geldi 
Dil-i şurideye guya yeniden c�n geldi 
Şevk u şadi ile eyyam-ı baharan geldi 
Dil-i şurideye gO.ya yeniden can geldi 

Reng ü bu aleminin sihri tutuşmuş yer yer 
Etti elhan·ı baharanı gönüller ezber 
Nağmeden şevk-ı tarab faslı açarken şehper 
Dil-i şurideye guya yeniden can geldi 

8.11.1961 Çarşamba saat 3 gece 

Beyoğlu llk yardım Hastahanesi - Dahiliye 

R. M. M. 
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ŞARIKI 

Bir tek bakışı hançer olup işledi cana 
Kaptırdı gönül kendini bir böyle civana 

1 al k O b '  o A Benzer s man ametı · ır serv-ı revana 
Kaptırdı gönül i'cndini bir yosma civana 

A'saba yayıldıkça kadehlerdeki şu'le 
Her cur'ada bir buse verir R1fkı Melule 

2 Her şevkımı her zevkimi amade kabule 
Kaptırdı gönül kendini bir böyle civana 

Beyoğlu ilk Yardım Rast. Dahiliye Seririyatı 
Gece 4 Şubat 1961 

R. M. M. 

1 Bayati Katakofti 

2 Bayati araban köçekçe 

ŞARKI 

Hele bir kış geçüp eyyam-ı baharan gelsün 
Sevdiğim şevk ile nazarı ü hıraman gelsün 
Meclis-i Cem kurulup neşve-i rindan gelsün 
Sevdiğim şevk ile nazan ü hıraman gelsün 

Mutriban 'karşılayıp Doktor Alaeddini 
Tutsun elhan-ı pesendidesi ılliyyini 
Şöyle dl.ş ettiği dem Rıfkı Melul ayini 
Sevdiğim şevk ile nazarı ü hıraman gelsün 

8 - 9.11.1961 gecesi 23 - 6 

Beyoğlu İlk yardım Hastahanesi - Dahüiye Seririyatı 

R. M. M. 



MUHAMMES (17) ŞAJRKI 

Bezm-i nuş-a-nuşu ihya eylesün mestaneler 
Ta be-subh ellerde pervaz eylesün peymaneler 
Dem-be-dem dolsun boşalsın testiler hum-haneler 
Çağlasun neyler kemanlar çağlasun sazendeler 
Oynasun rakseylesün bi-dar olan nazendeler 

Ey Melitl ey aşık-ı elhan bahar eyyamıdır 
Bülbül u gül faslıdır mevsimlerin bayramıdır 
Çağla Cevıdet Çağla zira çağlamak hengamıdır 
Çağlasun neyler kemanlar çağlasun sazendeler 
Oynasun raks eylesün bi-dar olan nazendeler 

Ankara Nümune Hastanesi Göz Kliniği, 13.IJ.1961 

R. M. M. 

TARİH 

AJllame-i yeganc-i şer'i mübin-i Hak 
Piraye-i makam-ı mualla-yı din-i Hak 
Revnak - feza-yı cah bi-tevfikı-hi'l - Kerim 
Re'y-i rezin-i Hakk ile rükn-i rekin-i Hak 

( * )  Hel yestevi kerimesidir mazhariyyeti 

cı 7) Muhammes : Beşer rnısra'lık bendlerden oluşan manzume. 

M. T. 

(*) Hel yestevi .. ., ayettir : «Hiç bilenlerle bilrniyenler, birbir

birlerine müsavi olurlar mı?» dernektir. 
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(**)  A'le'r - ıüteble mesnedi darü'l - metin-i Hak 
(***)  İlm ü amelle varis-i kürsi-i enbiya 

Fazl-u kemali şeh-per-i ehl-i yakin-i Hak 
Asar-ı her - güzidesi burhanı ilminin 
Fazlıyle reh - neverd - i riyaz - ı berin - i Hale 
Bi - şübhe kıdvetü 'l - ulemai '1 - muhakkıkin 
Ser - tac-ı mü'minin-i ResCı.1-i emin-i Hak 
Hem vadi-i ulumda hallal-i müşkilat 
Hem rah-ı nazın u nesrde sihr - aferin-i Hak 

( '�*"'*)  Keşfü'z - zunun mukaddimesinden ıyan olur 
Silk-i beyanda tuttuğu nehc-i rasin - i Hak 
Hayranıdır efazıl-ı sükkan-ı şark u garb 
Zat-ı mihini hasılı dürr-i semin-i Hak 
Ayat-ı beyyinat cebininde münceli 
Olmuşdur avn-l Hak'la anınçün karin-i Hak 
Zat-ı sütCı.de - sireti ünmuzec-i vakar 

Takvası zühdü rah - ber-i salikin-i Hak 
Ya'ni o Hazret-i Şerefeddin Efendi'dir 

Kim buldu şimdi ehlini el - hak zemin-i hak 

Dergahı kıble zümre-i hacat içlin anın 

Olmakda her hi1 abesi mutlak rehin-i hak 
Ta rCı.z-ı haşr olmalıdır müftehir bu kavın 

Zira o dur bu dine tarik-ı nevin-i Hak 
Hak'dan tazarruat ü niyanm budur benim 

Olsun zehadetiyle o daim muin-i hak 

Ersün necata olsun emin-i zalam-ı küfr 

Bulsun reh-i hidayeti her müstain-i Hak 

C **) . . .  : İlmin rütbesi, bütün rütbelerin üstündedir. 

(***) . . .  Alimler, nebilerin varisleridir. 

(****) ·Keşfü'z - zunun» Katib Çelebi'nin eseridir. Şerafeddin 

Efendi, bu eserin son ta;b'ına arabca mukaddime yazmıştır. 
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Olsam teveccühiyle anın ben dahi n'ola 
Kadrimce müstahakk olarak kam - bin-i hak 
Gül - gonce-i felah hemişe güşade had 
Her ferd-i müslimin ola üşkufe - çin-i hak 

( *****)  Gfış eyleyince nasbını Tevfik'den Mehil 
Ya'ni celis-i bezmi bu abd-i kemin-i Hak 
Vech-i edeble söyledi tarihini dedi 

Olsun makam-ı eşrefi hısn-ı hasin-i Hak 
- -----

Sene 1360 

TA �MİY'BLİ TARİH (18) 

Vüs'at-i ilm ile ser - defter - i mi'marandı 
Yaşça bir çoklarımn çok daha dununda iken 
Tek bilen O'ydu yakinen yapı tarihimizi 
O'ydu asan bilen san'atı ihyayı bilen 
Sa'y-i meşkuru olurken hedef-i tir-i cefa 
Akıbet buldu necat ehl-i hased şerrinden 
Ye's ü matemle işittim ki bu gün Rıfkı MelCı.l 

C*****) Tevfik, Türkiyat EnstJitüsü Md. Mv. Tevfik C�lis Yıalıner 
merhumdur. 

Not : Orci. Prof. Şerefeddin Yaltıkaya'nın Diyanet İşleri 

Reisliğine tayini tarihidir. Mf. V. Hasan Ali Yücel'in 

riyasetinde toplanan bir hey'et, başka şairlerin yaz

dıkları tarihler arasında birinciliği bu 1ıarihe vermiş

lerdir. R. M M. 

cıs> Ta'miye : Muamma yapmak, bilmece söylemeık, kapalı biçim

de anlatmak manasına gelir. Manzum tarihlerde ebced he

sabını tuttUI"Ill8!k için fazla veya eksilt olan tarih mısra'ın

dan çıkarılacak veya katılacak sayıları kapalıca işaret et

me. Rıfkı Melül'ün ebced hesabı ile tanzim ettiği tarihin 

ta.'miyesi •azm»dır; katılması gerekir. M. T. 
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Keşti-i ruhu baka semtine açmış yelken 
Ansızın azın ile terk etti fena alemini 
Gitti Allah'ına mi'mar Ali Saim ülgen ( 19) 

DEISCARTES 'DİYOR Kİ 

Sene 1382 

Ömrüm boyu hep şübhedeyim bi:darım 
Yıllar yılı tek doğruyu durmaz ararım 
Kurtuldum o tek şübheden artıık diyorum 
Madem ki düşünmekteyim öyleyse varım 

HiAYYAM DİYEBİLİRDİ 

Saki saki inan ki saki saki 
Alemde ne uşşak ne saki baki 
Peymane-i şevkı durmadan parlatalım 

Zira ne bu meclis ne telaki ba'ki 

(19) Ali Saiın Ülgen <Y. Mlın.a.rJ : İst. GSA Mimarlık tarihi ho

cası U945 - 1954 1 ,  Eski Eserler ve Anıtlar Y. Kurulu üyesi, 
Vakıflar Genel Md. Mütehassıs Müşaviri, An.kara Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi San'at tarihi öğretim görevlisi Cson 
vaziieSıil .  Yüz elliden fazla tarihi eserin korunmasında, ona
rılmasında, kurtarılmasında hizmeti geçti. Ayrıca Sinan'ın 
bütün eserlerinin ve diğer bazı abidelerin rölövelerini yap
tığı gibi, bugün suıır1anmız dışında kalan topraklardaki 
eski san'at eserlerimizi yerinde inceliyerek bir çoğunun res
torasyonunu da gerçekleştirdi. Basılmış kitapları : ı - İs
tanbul ve Eski Eserleri, 2 - Anıtların Korunması ve Onarı
mı. Hazırladığı fakaıt neşretmek fırsatını bulamaıdığ:ı daha 

başk:aı eserleri de var. Çeşitli ilmi dergilerde yayımlanmış 

yirmi kadar etüdü de bulunan Ali Saim Ülgen, 8 Şubat 1963 

de vefaıt ettiğinde 49 yaşında idi. M. T. 
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AZERİ LEHCESİYLE ÜÇ RUBAİ 

Cem harda kalıp meclis-i mey harda kalıp 
Meclis dağılanda savt-ı ney harda kalıp 
Aslın bilemirem diyemirem sana men 
Keyhusrev harda tac-ı Key harda kalıp 

Şuride dilem munda güman yohtur hiç 
Şuride üçün darü'l - eman yohtur hiç 
Aşıklık eden düşende pesmandeliğe 
İkin ana alemd� mekan yohtur hiç 

Örgen ki sen özgesen balam men özge 
Can özge olupdur deyirem ten özge 
Min canımı ma'şuka fida eylemişem 
Aşık göremirem men özümden özge 

2.11.1961 Perşembe 
Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi, Dahiliye 

R. M. M. 

RUBAİ 

Hürriyyet hürriyyet hep hürriyyet 
Uğrunda helak olmada kaç zürriyyet 
Hürriyyete aşıkız kulaktan kulağa 
Hürriyyet önce sonra cumhuriyyet 

S.II.1961 Cuma 10 

R.M.M. 

1 1 1  



RUBAi 

Gül bülbülü azar ediyor harı ile 
Bülbül güle teslim olalı varı ile 
Ben yarımı şe'kva edemem fasl edemem 
Yanın bana yar olmada her kan ile 

5.ll.1961 Saat 13 

R.M.M. 

RUBAi 

Hürriyyete aşıkız deriz .. laf ü güzaf 
Bir koskoca dava bu fakat bir kuru laf 
Bir asrı geçen zamanla öğrendik ki 
Hürriyyetimiz münhasıran nef'a muzaf 

RUBAi 

3.ll.1961 

R.M.M. 

Her zerrede meknun-u hüveyda şevkız 
Her türlü tecelliye müheyya şevkız 
kı:ade-i külfet i rüsumuz zira 
Biz ehl-i melametiz serapa şevkız 

Agyar gözünde ihtilal ehliydik 
AI ehli dala! ehli veıbal ehliyıdik 
Amma ki bu kainat-ı fısk içre Melul 
Hal ehli hayal ehli kemal ehliydik 

c20> Bu ru.ba.i'yi Hilmi Ziya. Ülken'in şerhiyle birlikte yayımla-

1 12 
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Rıfkı MelUI, bu nıha!sinde, üstad Yahya Kemal'in na
sihatine rağmen, « ihtilal» kelimesini muhafaza etti. Fakat 
bUil'dan dolayı, sakın, onun şu a:sri manadaki <d!htilal»i 
kasdettiğini zannetmeyin. Aynı kelimeyi üstadın - bir ga
zelinde- oldukça yeni manasında kullandığını görmekte
yiz : 

On altı yaşına dahil o şuh-ı Sa'dabad 
Ciihanı verdi idi ihtilale devrinde 

<dJhtilal», «Halel» sülasi-i mücerrooinin « İftial» ba
bından halel getirmek, bozmak demektir. Rıfkı Melfıl'ün 
şikayeti, manevi hayata bigane olan kimselerin görüşleri
dir. Onca zemane, fısk - u  fücur içindedir. Hakikatte, o, 

bütün tbu insanlardan uzaktır : Hal, hayal ve kemal ehlin
dendir. 

«Hal», Tasaıvvufda «kal» in zıddı diye anlaşılır. Ule
ma-yı rüsum yahut mantıkcılar, «Kal» yani söz ( discours) 
ehli olduğu halde mutasavvıflar, yaşanmış tecribe, deruni 
hal ( etat mystique) eıhlidirler. 

Haris-i Muhasibi, bundan dolayı, « tasavvuf psikolo
jisi»ne « İlm-ül-ahva.l» diyor . .  Ve (ruhi muhasebe-examen 
de conscience) neticesinde mutasavvıfın derece derece 
«nefs, kalb, ruh ve sır» mertebelerinden yükselerek asıl 
«sırr-ı hakikat» e ulaşacağını iddia ediyordu. «Hal», keli
mesiz ve mefhumsuz olarak yaşanmış olan «sırri hal»dir. 
O, bilinmez, keşf olunur . .  Ve «zevk» ile yani duyularak 
ve yaşanarak anlaşılır. Bundan dolayı sırri hali yaşayan 
insanlara «arif», mantıki mefhumlan sözlerle nakleden 
ve öğretenlere de «alim» denir. «Arif», «kal»den vazgeç
medikçe «hal»e ulaşamaz. Bunun için öğrendiği ve bildiği 
bütün şeyleri terkederek gözünü, bir nevi desinstruction'la 
ruh ve sır alemine çevirecektir. Fuzuli'nin bir gazelinde de
diği gibi : 

1 13 



Hikmet-i dünya ve ma - filha bilen 'arif değil 

'Arif oldur bilmeye dünya ve ma - fiıha nedir 
demek lazımdır. Fakat «hal ehli» olanın yükseleceği mer
tebe, «ıhayal eıhli» olmak mıdır? . .  Vahdet-i vuciı.d dilinde 
«hayal alemi », «batın ve gaytb alemi» ile «Zahir ve şehadet 
alemi» arasında ortalama bir yer tutar, ikisini bi:rlbirine 
bağlar ve bundan dolayı da «alem-i berzah» adını alırdı. 
Bugünkü psikoloji anlayışı ile bir şey hayal etmek için 
onun concret iıhsaslarına sahih olmalı yani evvelce onu 
dış alemden almış bulunmalıdır. Psikoloj i görüşünde ha
yal etmek, tasavvur etmek daha aşağı bir derecedir. Fakat 
yine tasavvufi manada bu «berzah alemi»ne meflhumlar 
ve kelimeler dünyasından üstün bir değer vermek gerek
tir. Sevgilisinin hakiki ve concret varlığına tenezzül etmi
yen ve aşkı yalnızca «iç alem»de kendi inşa ettiğimiz ruhi 
bir eser sayan idealist şair Fuzuli de böyle anlıyordu : 

Hayaliyle tesellidir gönül meyl i visal etmez 
Gönülden taşra bir yar olduğun 'aşık hayal etmez 

Hayal ehlinden daha üstün olan «kemal ehli»,  Vah
deti vucud telakkisine göre « insan-ı kamil» mertebesine 
yükselenlerdir. İnsan-ı kamil, «hazaratı hams»in en yük
sek derecesi olan «mertebe-i camia»yı ifade eder. Hakkın 
ilmi, insan-ı kamilin ilmidir; Hakkın zati, insan-ı kamilin 
zatidir. Fakat Tasavvufa göre bu birlik, Hınstiyanlıkta 
olduğu gibi, «hulul» ve «ittihad» ile olmaz. Çünkü hulul, 
aslında ayrı olan iki varlıktan birinin ötekine nüfuzu su
retiyle olur. İnsan-ı kamildeki ilim ise asıl «vahdet»in gö
rünüşüdür. Bundan dolayı «kemal ehli» olmak, Tasavvu
fa göre, Tanrı ile alem, ruh ile beden arasındaki bütün 
ikiliklerin üstüne yükselerek hadiseleri Mutlak Varlığın 
hakikati içinde görebilmek demektir. İnsan, bu üstün de� 
receye ancak tasavvufi «ahval» tecrübesinden ve hayal 
aleminden geçtikten sonra ulaşabilir. 

(Rubaiyyat-ı Melul ı, s. 74 - 78) 
1 14 



TERCİ' - İ  BEND (21) 

Sirab-ı zülal-i tas-ı mina 
Son ma.zhar-ı nur-ı Tlır-ı Sina 
Maghut-ı Cenaib-ı Mekselina 
Nakkad-ı Şffa'yı ibn-i Sina 
Ferman - ber-i Berzaih-ı Mesina 
Hakkında der ehl-i çeşm"i bina 
«Eblehde ateh olunca peyda 
Bir Fahri Celal olur hüveyda» 

Gördük bulunup refakatinde 
Bin mu'cize var hazakatinde 
Bin sihr ü füsun talakatinde 
Yok zerre nakisa takatin.de 
Hep müttefikız hamakatinde 
Şek yok bu sözün sadakatinde 
«Eblehde ateh olunca peyda 
Bir Fahri Celal olur hüveyda» 

(21) Aziz hatırasına saygı ile bağlı olduğum. değerli edibimiz 

Dr. Fahri Celal Göktulga, - içindeki fikir ve görüşlere şah

sen katılmadığım - bu hicviyeyi başkalarından duymuş ve 

pek beğenmiş. Bir gün, bana bundan bahsederken : «Gerçi 

biraz haksızlık etmişler, ama doğrusu san'atın da haikkını 

vermişler» demişti. Başka bir gün de yine aynı konuya dö

nerek, «ne çıkar, demişti, bu derece mükemmel bir san'at 

eserinde herşey güzel. herşey incedir. Herkes gibi ben de 

zevkle okuyab1lirim." üstadın olgunluğuna, san'a:t sevgisine, 

anlayışına o gün hayran olmuştum. Şunu da belirtmeliyim 

ki, Rıfkı Melül Meriç de kendisini sever, takdir ederdi. El 

yazısı ile bana verdiği metnin dip notunu, san'atkar mizacı

nın aşın hassasiyetine atfediyorum. Düşündüğü husus, ve-

himden başka birşey değildi. M. T. 
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Not : 

Aklınca reis-i asfiyadır 
Zü'n-Nun gibi Kutb-ı evliyadır 
Hem- rnertebe-i Melahiyadır 
Hem alim·i sihr ü simyadır 
Hem vakıf-ı sırr-ı mumyadır 
Hakkında bu hükm bi-riy�dır 
«Eblehde ateh olunca peyda 
Bir Fahri Celal olur hüveyda» 
Mihnet-keş-i vadi-i menaat 
Ser-kafile-i reh-i kanaat 
Paşmakçı-i tekye-i daraat 
Fi'l-hal muhibb-i ehl-i san'at 
Bed-mest-i piyale-i sınaat 
Her vasfı içlin budur bera'at 
«Bblehde ateh olunca peyda 
Bir Fahri Celal olur hüveyda» 

Üstad ü edrb-i arş-paye 
İcadına yok hudud u gaye 
İhdaına turla vak'a maye 
Bir hoş dem olur yazar hikaye 
Ardınca döner okur hidaye 
La-edri ki der ila nihaye 
«Eblehde ateh olunca peyda 
Bir Fahri Celal olur hüveyda» 

7.lll.1950 

Beyt-i mükerrer, merhum Dr. Talha Seymenoğlu'nundur. 
Neşredilirse : 
«Bir Fahri Celal olur hüveyda» mısraının yerine 
-«Bir Doktor Esim (22 )  olur hüveyda» demelidir, çünkü 
dava açabilir; açabilir değil, mutlaka açar. 

R.M.M. 

c221 Esim : suçlu, günahkar. M T. 
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MURABBA' (23) ŞARKI 
<cTıraş oldun Efendim 'afiyetler' izz ü devletle• 

Nedim 

Takaza-yı hitabetle teşekki-i kitabetle 
Tm1ş olduk efendim lutf-ı mahsus-ı tabalbetle 
Kucaklaştıkça şeyhuhatte hulya-yı şebabetle 
Tıraş olduk efendim lutf-ı mahsus-ı talbabetle. 

Cenab-ı Hazret-i Muhtar'dan aldık önce desturu 
Yazıldı ba'dehu Divan'da zer tuğralı menşuru 
Diyor gülbank ile binbir çeşit emraz mağduru 
Tıraş olduk efendim liıtf-ı mahsus-ı tahabetle 

Değildi kasdımız ticani - vari lilhye irsali 
Fecirden kallbimiz hali şafaktan beynimiz hali 
Nihayet cümlenin birden tahakkuk etti amali 
Tıraş olduk efendim liıtf-ı maıhsus-ı taıbflıbetle 

Gariban-ı felek gelmiş maşarıkten magarfüden 
Teba'ud eylemek maksududur ümmid-i garibden 
Bi-hamdi'l-laıh halas olduk yine riş ü şevaribden 
Tıraş olduk efendim lfıtf-ı mahsus-ı taı'babetle 

Neler çektik neler günlerce Maristan-ı Lokman'da 
Gan1k-i meskenet olduk misal-i Bahr-i Umman'da 
Bulunca tesHyet alüfte - veş aşüfte dennanıda 
Tıraş olduk efendim lutf-ı mahsus-ı taıbabetle 

Bu yüzle benzedik vallahi mahkumin-i zindana 
Görünmek caiz olmaz şübhesiz çeşman-ı yarana 
Bu şekvamız gidip fi'l-hal te'sir etti vicdana 
Tıraş olduk efendim lfı:tf-ı mahsus-ı talbabetle 

{23} Muraıbbaı : Dörder mısralık bendlerden oluşan manzume. 
M. T. 
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Yazup arz eyledik Başkanlığa bir pullu istid'a 
Olundu geçmeden vakti hemen matlubumuz ısga 
Demek kabil midir !bilmem bu gün ey şair-i şeyda 
Tıraş olduk efendim lutf-ı maıhsus-ı taıbabetle (24) 

Btmaristdn-ı Mu'avenet-i ula der Taksim 
1 Şubat-ı efrend sene 1961 

ALKIŞ (25) 
Biri azman biri uzman dişi erkek iki can 

Çıktılar bir kerevet benzeri yüksekçe yere 
Bilgeler bilgesi erler eri eşsiz uzman 
Çekti şuh azımanı kılsız keçeden bir sedire 

Kırk haramiler alıp gizlice şirin haberi 
Gecenin çiftini sessiz gidip alkışladılar 
Yaydılar lahzada etrafa ibu engin ha:beri 
İşidenler sevinip neşredip alkışladılar 

8.II.1961 

(24) Myoca;rd infarctus'ü teşhisi ile kliniğimizde tedavi altına alı

nan Rıfkı Melül'ün ilk zamanlar «mutlak istirahat»i zaruri 
olduğundan - ısrarlarına rağmen - tıraş olmasına izin ver

memiştiık. Ancaik birkaç gün sonra berberi çağırttım ve 

mümkün mertebe hareketsiz kalacak şekilde bu işin yapıl 

masını tenbih ettim. Tıraş oldu ve yattığı yerde hemen bu 

şiiri yazıp bana verdi. M. T. 
C25l O tarihlerde, Sivil Savunma Uzmanı diye hastanemize tayin 

edilen bir zıtt, personelden eli yüzü düzgün, akça pakça, eti

ne dolgun, iri kıyım bir hastaıbakıcı hanımı, bir akşam eJ 

ayak çekildikten sonra alt kattaki kütüphaneye çağırmış ve 

üstü yeşil çuha ile örtülü geniş bir masa üzerinde tecıavüze 

teşebbüs etmiş. Görenler veya gözetleyenler mani olmuş

lar ve bir suç üstü zaıbtı tutmuşlar. Kısa zamanda şüyu' 

bulan bu çirkin hadise ertesi sabah bazı gazetelerde haber 

olarak yer almıştı. O günlerde kliniğimizde tedavi görmek

te olan Rıfkı Melül, vak'a üzerine sıcağı sıcağına bu man

zumeyi yazmış ve aynı anda getirip bana vermişti. 

M. T. 
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DAHİLİYE ŞEFLİGİNE İST!İıD'A 

Halim hara'b kallb ü dimag u dilim harab 
İlham eden hayalimi Cebrailim harab 
Bir ampul striknine (26) muhtacım ey tabilb 
Olmazsa en sonunda da Azrfülim harab 

ECZACIBAŞILIGA 
İsterim ki hazz içinde ömrümün gelsin sonu 
Bir galoncuk lıltf edin ihsan edin Tod posyonu (27) 

6.II.1961 ilk yar. Hs. Dah. 
ikisi de pullu olarak irsal olunmuştur. 

R.M.M. 

YIRLAK ( ' ) 
Yırlayıcıların yankılanan yırlamasından 
Bıngıllaşır uslardaki huymuş cökelek dan 
Salt ezgilerin yansılanırken yırı tan tan 
ıBmgıllanır uslardaki buymuş çökelek dan 

Çamçakları lak lak lak içenler kurumunda 
Ilgın suçiler uçlanılırken vurumunda 
Kangal anılar algılanır yoz durumunda 
Bıngıllanır uslardaki buymuş cökelek dan 

Ankara. 10.II.1961 Cuma 

(26) El yazısı ile bana verilen metinde kelimenin aslını bozma

mak için «striknin,. yazılmış ise de, vezin icabı «istriknin» 

şeklinde okunması gerekir. M. T. 
(27) Todd posyonu Cpotion de Todd - potio Toddil terkibinde bü-

yük nisbette (40 gl alkol bulunan bir ilaç. M. T. 

{28) Bu şarkı Cyırlak> ile arkasından gelen rubai C dörtlek> ler ve 

beyt Cikilek> ler, di1imizi bütün incelikleriyle bilen ve çok 

seven Rıfkı Melıil'un son özleştirme, yozlaştırma hareketleri 

karşısında duyduğu üzüntüyü ifade ediyor; müstehzi bir 

üslupla, Türkçenin ne hale getirildiğini anlatıyor 

M. T. 
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Not : 

Eşek, selmek makamında anırır. Bizim özleştirelim der
ken dilimiz çığırından çıkarılmaktadır. Aruz vezni ile yaz
dığım bu yırlağı (şarkı)yı iktidarım olsaydı selmek ma
kamında aksak, ağır aksak gilbi J:ka'larla bestelerdim, bit
tabi savt-ı himarı örnek alarak . . .  

120 

R.M.M. 

RUBAİ (DÖRTLEK) 

Bir sayruluğun tutsağıyım ben eıni yok 
Bungunluğu var sançkısı var denklemi yok 
Cozgursa da inselliğimin tutkuları 
Artık yaşamın benıde arık çizdemi yok 

3.ll.1961 

DÖRTLEK 

Hey tutkulu Tannça'm savun anlağını 
Çöz angıların saptanımından bağını 
Ben algıladım anlakalır bir yaşamı 
Gel parçala sen de altbilinçsel ağını 

İKİİ.EK' (BEYT) 

Zivindiriksel olaylar, değilse insellik, 

1947 

Ajunda var mıdır onlardan özge bir bellik? . .  

1947 

İKİLEK 

Bir ırla sağlamadan görkü salt dörütmenler 
Badallarında ımızgandı dik sürüngenler 

1947 



B - ARAŞTIRMA ve İNCELEMELERİNDEN 

ÖRNEKLER 

Türk Nakış San'atı Tarihi Araştırmaları 

Devlet teşkilatı arasında «Ehl-i hıref» isimli cema'at, 
hem güzel ve tezyini san'at, hem hırfet (zanaat) mensub
lanndan müteşekkildi; bunlar, saray 've devletin her türlü 
san'at ve hırfet !ihtiyaclarını te'min ile mükelleftiler. Bu 
teşkilat içinde nakkaşlar, mücellidler, zer-nişancılar .. ayn 
ayrı cema'atler halinde çalışırlardı. Haricte nakkaş�hane, 
mücelid�hane ve i'malat-hane sahibi olan yahud kendi 
kendilerine çalışan üstad san'atkarlann san'atlarından da 
istifade olunur; bunlar da ıUlfıfeye bağlanırdı. 

Her cema'atin müstakil darü'l-mesaisi vardı. Bunla
rın herbiri, bir san'at ve hırfet mektebi idi. ·B u  müesse
selere, san'at ve hırfet kudretleri müsellem olanlar (her
kesçe kabul olunanlar) , doğrudan doğruya alınırlar ve tak
dir edilen bir yevmiye ile tavzif olunurlardı. ( vazifelendi
rilirlerdi) .  Üç ayda bir verilen maaşları, gündelik üzerin
den hesaplanırdı. 

Pençik ve Devşirme oğlanlar arasından san'at ve hır
fete müstaid (yatkın) bulunanlar ile Müteferrika-i Ehl-i 
Hıref cemaatinde isbat-ı ehliyet (ehliyetini isbat) etmiş 
olanlar, mensub bulundukları san'at veya hırfetin şagirdi 
(yani talebesi-çırağı) olarak cema'ate ilhak olunurdu 
{katılırdı) .  \Bunlar, Müteferrika cema'atinden nakl edi
lir; müstaid ve muktedir olanların ryevmiyeleri arttınlırdı. 
Bu zamlar, ekseriya vefat edenin yevmiyesi istihkak sa
hibleri arasında tevzi' olunurken (paylaştırılırken) veya 
gedik olarak yapılırdı. Şagirdler, ehliyetlerini isbat edin
ce lüstadlar zümresine geçerlerdi. 

Ehl-i Hıref cema'atinde boşalan bir vazifeye Ende
rıln-ı HümayCi.n Hazinedar - başısının arzı üzerine müsta-
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hik (ıhaketmiş, layık) olan tayin olunurdu. Rüfıs-ı hüma
yfın ile vuku (bulan ,'bu ta'yin esnasında evvelce almakta 
olduğu ye�miyesine, tayin edilmiş oldu�u mahlul (boşa
lan) vazife yevmiyesinin ya tamamı veya bir .kısmı yahut 
terakki veya gedik olarak verilen bir mikdar zam olunur 
( eklenir) ; böylece istihkak kesbettiği halde kısa veya 
uzun müddet mahrum kaldığı yevmiyeyi -Ekseriya ziya
desiyle- almağa !başlardı. Ta'yinlerde, Enderun-ı Hümayun 
HazinedaPbaşısınm arzından başka Reisü'l-küttabın tez
kiresi .de nazar-ı itibare alınırdı. Ehl-i Hıref cema'ati men
subları, Hazinedarbaşıya tabi idiler; Şıkk-ı evvel defter-
darı, mevaciblerinin merci'i idi. 1 

Ehl-i Hıref, Kapukulu halkı olduğundan ayrıca Or
du-yı Hümayun teşkilatına bağlı idi . Zaman zaman or
duya ta'yin olunurlar, san'at •ve rhırfet vazifelerini orada 
görürlerdi . Padişah tarafından verilen ta'yin emri ve riiı'.'ı.s, 
Ordu-yı Hümayunda piyade mukaıbelesi kalemine gönde
rilir, orada hıfz olunurdu. Asitane-i Aliyyedeki deftere 
kayd edilmek 'Ve tezkiresi verilmek üzere de Rikab-ı Hü
mayunda bulunan Piyade mukaıbelesin� :ilmühaber gön
derilirdi. Ehl-i Hıref'in ta'yin emirleri, rüüsları, zamları, 
terakkileri, gedikleri, nakilleri ve sair resmi muamelatı, 
bağlı bulundukları kalemlerdeki defterlere (geçirilir ve el
lerine tezkireleri verilirdi. Mahlul olan maaşları, ya ha
zinede alıkonur yahud mahlı'.'ı.lün vuku bulduğu cema'at 
veya başka cema'atler efradının müstahiklerine -istihkak 
derecelerine göre- 'tevzi olunurdu. Vazife mahlul olduğu 
zaman hazineye kalmalk üzere düşen mahlı'.'ı.lden takas 
şartıyle tasarruf edilen yevmiyeye terakki unvaniyle ya
pılan zam, san'atkara Rikab-ı Hümayunda verilen rüus ile 
tevcih olunur \Ve keyfiyet, ıo senenin Masar, Recec, Reşen 
ve :Lezez mevacilblerinden hangisine aidse o mevacibin ic
mal defterine kayd edilirdi. 
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Bir san'at veya hırfet cema'atine mensub olanlar
dan b san'at veya hırfette muvaBfak olamayanlar veya 
başka san'atta istidadı olanlar, Ser-Hazin-i Enderun'un 
arzı üzerine başka bir san'at veya hırfet cema'atine nakl 
olunurlardı .  

San' at ve .hırfet sahipleri, mevaciblerini üç aydan üç 
aya alırlardı. Kameri aylar, üçer üçer hesaplanır, bir sene 
dörde bölünürdü. Bazı ayların ilk, bazılarının son harf
leri alınıp her üç ay için terki:bi ıbirer isim tertib ;edil
mişti : 

Muharrem, Safer, Rebi'ulevvel için M a s a r 

Rebi'ulahır, iCemaziyelevvel , Cemaziyelahır içi:p. 

R e c e c 

Receb, ş-aban, Ramazan için R e  ş e n  
Şevval, Zilka'de, Zilhicce için L e  z e z  
Alınan mevacih, hangi ıüç aya aidse ona ıgöre masar, 

recec, rcşen ve lezez kelimelerinden biri ile ifade olunur
du : Masar mevacibi, recec mevacibi gibi. 

Mevacib tevzi olunurken ( dağıtılırken) her san'at 
ve hırfet sahibinin üç ·ay içinde çalıştığı günlerin yevmi
yeleri tutarı verilirdi. San'at veya hırfet sahibi, kendi ce
maatinde ise istihkakını bizzat orduda veya başka bir 
yerde, mesela Edirne sarayında ise bilvasıta alırdı. Or
duda tavzif edilmiş olanlar için ımevacib defterlerindeki 
isimlerinin üstüne birer bayrak resmi çizilerek şerh veri
li:rıdi. İsimlerinin altına, üstüne ve yanla.nna kadimen (es
kiden) .aldıkları yevmiyeleri «Ka'f» harfi ile, kıstelyevm
leri «Kıst» kelimesiyle, mevaciıblerini kendileri almışsa 
«be�hod» terkiıbi ile, tevzi' ıve tediye (ödeme) muamelesi 
tamamiyle eda edilmişse «resid» fi'li ile, yevmiyelerine 
zam yapılmışsa «ziyade-şüd» cümlesini ifade eden şifre 
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ile birlikte « 'an mahlul» demek olan «ayın, lam» harfleri 
ile kayd olunurdu. 

Y a!bancı devletlerin tabiiyetinde bulunan şöhretli 
san'atkarların celb ve istihdamlarına çalışıldığı ve kendi 
arzulariyle gelenler hemen tavzif edildiği gibi yeni feth 
edilen memleketlerdeki san'atkarlar da alınıp getirilir; 
kendilerine liyakatlariyle mütenasib hatta 'daha üstün 
maaş bağlanır, memleketlerini aratmayacak derecede gö
nülleri alınırdı. 

• 
• •  

Gerek :Enderon-ı Hümayundaki, gerek Enderun dı
şındaki san'atkarların tarihi kaynaklarda, yukarıda arz 

ettiğim gibi, pek azının ismi ve tavsifi rnukayyeddir. Top
kapu Sarayı ve Başvekalet arşivleri ile İstanbul Beledi
yesi Kütüphanesi'ndeki vesikaların kısm-ı a'zamı, san'at
karların sadece isimlerini ve aldıkları yevmiyeleri muh
tevidir. Bu vesikalar, mevacib, müşahereharan defterleri 
ile san'atkarlann bayramlarda -mu'tad usule tebeıyyetle 
(alışılmış usule uyularak) padişaha takdim ettikleri :eser
lerin isimlerini, mikdarlarını ve mahiyetlerini, padişah 
tarafından da bu takdimelere mukabil san'atkarlara veri
len in'am ve ihsanların rnikdar 'V"'e nevilerini bildiren tak
dime ve in'am defterleri, aynca san'atkarların resmi mua
melatına aid müteferrik vesikalardır. 

Topkapu Sarayında bu yazılı vesikalardan ve kayıd
lardan başka, ekserisi imzasız binlerce san'at eseri var
dır. Yerli ve yabancı müze, Hazine-i Evrak ve kütüphane
lerle hususi kolleksiyonlarda da henüz 1edkik edilmemiş 
Osmanlılar devri Türk san'atı vesika ve eserlerinin mik
darı pek büyük bir yekun ıtutar. Devlet arşivleri (Başveka
let, Evkaf, Tapu, Maliye, Mehakim-i Şer'iyye arşivleri) 
mahkeme, belediye ve sair devlet müessesatı kayıdJarı da, 
san'at tarihimiz için mühim birer kaynaktır. 
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Osmanlılar idevri Türk nakış san' atı hareketlerini ve

sikalarla tesbite çalışırken bir tarafdan da bu san'atın 
bünyesini, menşe', tekevvün, ınkişaf, tekamül ve inhitat 
sebeb ve merhalelerini ve bilcümle !hususiyetlerini tedkik 
ve ıtesbit etmek lazımdır. Ancak bu iki cepheden yapılacak 
taharri (araştırma) ve tedkiklerin neticeleri bir araya 
toplandıktan sonra, kat'iye yakın ilmi hükümleri muhtevi 
«Osmanlılar devri nakış san'atı tarihi» yazılabilecektir. 
(Türk Nakış San'atı Tarihi Araştırmaları'ndan, 
s. VI - VIII) 

Eski Eserler Hakkında Düşünceler 

Orijinal evsafını (vasıflarını ) .Anadolu Türk san' a
tından almış olan Osmanlı mimarisi de, an'aneperest (ge
lenek düşkünü) Avrupa san'at alim ve müverrihlerince 
( tari:hcilerince) ,  hususi milli farikaları muhtevi müstakil 
bir san'at olarak kabul edilmez. Bunlar, Osmanlı mima
risinin ancak İstanbul fethinden sonra tekevvün etti
ğine ve bunun da Bizans san'atının tadile (değişikliğe) 
uğramış bir devamı olduğuna kaildirler, 

Halbuki Osmanlılar devri Türk san'atının ilk kuv
vetli esasları, İznik, Bursa ve Edirne' deki abidelerde mev
cuddur. Esasen Anadoluda, daha evvelki devirlerde yapıl
mış olan eserler, merhale merhale, bu tekamülü hazırla
mıştır. Yukarıda da söylediğimiz gibi, Türkler, Anadolu' 
da yerleşmeğe , başladıkları tarihten itibaren, geçtikleri 
sahalarda bıraktıkları eserler örnek olmak üzere, dini ve 
ladini ( dindışı) binalariyle, eski Bizans İmparatorluğu 
topraklarında, yeni bir bina tipi etrafında yepyeni ıhir 
san'at yaratmışlardı ( 1 ) .  Merkezi kubbeyi muhtevi olan 

Cll Bu san'atte terkibi vücuda getiren anasırın CunsurlaınnJ te

vazününe Cdenk olmasına) dikkat edilmiştir; mütenazır Csi

metrikl ve mütecanis Choınojenl gruplar, kompolisyonunun 

esasını teşkil eder. Gelişi - güzel ve karışık tezyinat unsur 
ve terkipleri yoktur. Metin ve vakur bir ahenk. eserin umu
mi heyetine ha.kimdir. 
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bu abidevi bina tipi, evvela şekil itibariyle merkezi bir 
aıvlu etraıfını kuşatan Arap ve İran mimarisinden aynl
mıştır. Saniyen (ikincisi) kompozisyonlarda a!henktar 
bir tevazün vardır; binanın terkibine girmiş olan anasır 
ve aksamdan (kısımlardan) !birinin ref'i (yerinden çıka
nlmasiyle) ile umumi tevazün muhtel olur (bozulur) . Sali
sen (üçüncü olarak) eser ile inşa malzemesi arasında 
mutabakat (uygunluk) vardır. Diğer İslam ve !Bizans mi
marilerindeki inşa tarzları ile Türk inşa tarzı arasında 
mevcut fark, 'Türk eserlerindeki taş duvarların iıhtimam
la inşa edilmiş, kemer ve tonosların kavi dirseklere isti
nat ettirilmiş ve tezyinatta tevazüne dikkat edilmiş ol
masıdır (2) . 

<21 Bilhassa geniş ve derin bir muhayyile mahsulü olan İslA.nı 
san'atinde mantıJk.i ve kütlevi bir terkip yerine hissi ve 
müşevveş Ckarmakanşıkl bir teselsül (sıralanma> mevcud
dur. Mimari bir eseri terkip eden anasır ve aJksam, tefer

ruat gibidir; aralarında kat'i ve vazıh bir irtibat tesis et

mek müşküldür.. Bu anasır ve aksamdıan binini veya bir 

silsileyi tayyetmeıkle Cçıkarmaklal heyeti umumiye, yine bir 

mecmu halinde kalır. İlk İslam abideleri, basit bir pianla 

başlamıştır : cami, mustatil bir sahadır. Bunun etrafına pıil

payeler ve sütunLar sıralıınıruş, bunlar da kirişlerle, bilaha

re kemerlerle birbirine raptedilmiş ve üstleri de düz bir ça

tı ile !örtülmüştür. Bu mimari, Hicaz, Suriye, Irak, İran, Mı

sır, Afrika ve Endülü.s'te asırlarca. devam etmiş ve Endülüs' 

te en mütekamil şeklini aılmıştır. Bir avlu etrafında dört 

muıazzam eyvandan terekküp eden Mısır - Suriye üslübunda 

ve haç şeklindekıi medrese tipi, mıuahhar Csonrakil devirle

re hakim olup ilk Osmanlı camii üslübuna da müessir ol

muştur. İnşa malzemesine ise hiç kıymet verilmemiştir. Gay

ri muntazam taştan, topraktan ve harçtan yapılan yıaılınkat 

duvarlar üzerine gayet ince alçı tezyinat yapılmış, mermer

ler 1kaplanmış, işlenmiş tahtadan tıavanlar örtülmüştür. 
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Osmanlı Türklerinin ilk mimari eserlerinde, Selçuki 
mimarisindeki bina ve dekoratif tezyinat prensipleri, ar
tık hakim değildir; binanın gövdesinde mikabi (kübik) 
'bir besatet (basitlik) ,  üslupta yekpare bir bina kütlesi 
vücuda getirmek endişesi mevcuttur. Mevzii tezyinat, mi
mari kompozisyonun asli unsuru olmaktan çıkmış, tali 
(ikinci derece) bir kıymet kazanmıştır. Dalha ziyade umu
mi heyetin ahengini temine ve merkezi hacim davasının 
halline çalışılmıştır. 

İznik, !Bursa ve Edirne' deki eserleri takiben on altın
cı asır başına kadar İstanbul' da yapılan dini ve içtimai bi
nalarda Osmanlı mimarisinin ilk karakteri mevcuttur (3 ) .  
!Bu mimarinin Bizans mimarisindeki esas karakterle hiçbir 
münasebeti yoktur. Nihayet on altıncı asır baştnda, Aya
sofya'nm tesiri, Beyazıd Camii'nde •görülmüştür. Fakat 
Ayasofya, Türk mimarisinin ancak tadili hususunda ıva
zife görmüştür. Ayasofya planından istifade keyfiyeti, 
Tiirk mimarisinin tekamül yolunda attığı zaruri bir adım
dan başka bir şey değildir. Ayasafya planı, lbir kere ol-

(31 Osmanlıların ilk bina tipi, hacimleri birbirine müsavi (eşiti 
müteaddit Cbirçokl kubbeler silsilesiydi. Bunlar, kemerlerle 
sütunlara istinad eder. Tek, çift, yahut müteaddit sıralar 
halinde birleŞip binanın heyeti umumiyesini terkip ederler. 
İsıtanbul'da Maıhmutpa.!ia. Piyale Paşa . . .  camileri gibi. Bu tip, 
sonradan içtimai binalarda mesela Kapalıçarşılarda, ha
mamlarda kullanılmıştır. Selçukilerin devamlı olarak tatbik 
ettikleri haç şeklindeki medrese plaru, İznik, Bursa... cıaı
milerinin planlarında amil olmuştur; dört cenahda (yandal 
merkezi kubbe etrafında birleşir. İstanbulun fethinden son
ra geçen yarım asırlık müddet zarfında inşa edilmiş olan 
Firuzağa, Maıhmutpaşa, Muradpaşa, Davudpa.!ia ve Atik Ali
Pa.!la camileri, fetihten evvel Anadolu ve Rumeli'de teamül 

halinde devam eden işte bu ilk Osmanlı mimarisinin mah
sulleridir, Taksimat, tertibat, tezyinat, teknik ve sah" husu
sat Chususlarl , hepsinde müşterektir ve devam haJ.indedir. 
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sun örnek ittihaz edilmemiş, sadece lbazı hususlarda il
ham membaı olmuştur. Türk mimarisi, Bizans mimarisi
nin bulamadığı «merkezi hacim» davasını halletmiş ve 
bunun abidevi kıymetini tesbit etmiştir. Merkezi ve hen
desi hacim fikrine muhalilf olarak bir canilbi (tarafı) üç 
canibinden daha vüs'atli (geniş ) inşa edilmiş olan Aya
sofya'da diğer nalkisalar ( kusurlar) gibi kubbenin istinat 
ettirilişindeki hata da, Osmanlı san'atkarları tarafından 
derhal farkedilmiştir. Bizansın bu yegane ve muazzam 
abidesinin meziyetlerinden istifade etmiş olan Osmanlı 
san'atkarları, Ayasafya planından tamamiyle ayrı, milli 
ve jibdai (yaratıcı ) evsafı haiz, mantıki muvazenet ( den
ge) terkibine müstenit, bir merkez etrafında müctemi 
( toplu),  kaim ve inkıtasız ( kesintisiz) dahili hacmi muh
tevi yeni bir tip yaratmışlardır. ıAyasofya'nın dahili aza
met ve haşmetini harici manzarası, adeta, iptal eder. Os
manlı mimarisi, riyazi 'bir kat'iyetle, harici aksamın da 
bedii tenasübünü ve ahenktar (uyumlu) terkilbini !bul
muş, bu suretle de dahili ve 'harici tevazünü temin etmiş
tir. 

İstanbulun fethinden sonra cami planında - ilk de
fa Beyazıt Camii ile - başhyan tadilat, mimar Sjnan tara
fından son merhaleye isal edilmiştir (ulaştırılmıştır) : 
Haç şeklindeki ilk Osmanlı camii ile Ayasafya'da merkezi 
hacimden sarahaten ( apaçık) ayrı kalan canilbi holler, 
!binanın merkezi haritnine yüksek sütunlara ve pilpaye
lere müstenit geniş ve yüksek kemerlerle zam ve itıhal 
edilip her tarafa mütenasip ve mütesavi surette inkişaıf 
eden bir tip vücuda getirilmiş, sonra da her iki mihverde 
hacimleri ve şekilleri bir olan nim (yarım) kuıHbeler mer
kezi kulblbeye ilave olunarak dalha mütekamil !bir tip ya
ratılmıştır. Edirne'deki Sultan Selim Camii'nin taksima
tında :ise nev'i şahsına münhasır bir tarz i'bda olunup plan 
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bir murabba d�hiline bir müsemmenüladla (sekizgen) 
çizilerek hazırlanmıştır. Sinan, diğer dalha küçük cami 
planlarında da ibdai tasarruflar ve akla gelmiyecek me
haretler göstermiştir. 

Kuvvet pilpayder üzerinde teksif ve büyük kemer
lere tevzi edildiği için Osm'anlı mimarisinde sütunlar, asıl 
lbina bünyesinin tali ve tezyini birer unsuru olmuştur . . .  
Duvarlar da, ayni mahiyettedir. 

Osmanlı mimarisinin halkettiği büyük veya küçük 
camilerin - minareleriyle, iç ve dış avlulariyle, şadırvanla
riyle - vücuda getirdikleri asli terkip dört bir tarafına mü
nasip ve mütenasip mesafelerle inşa edilen medrese, ima
ret, taJblhane, bimarıhane, tül1be . . .  gibi mulhtelif cins bina
larla daha fazla tevsi edilmiştir. Asıl bina, etrafına inşa 
edilen bu !binalarla muazzam bir kül 'halinde daha hey
betli ve daha ihtişamlı görünür. Bu tarzdaki inşaat ve 
terkip fikri de, tamamiyle ibdai mahiyettedir. 

Osmanlı mimarisinin ev tipi, Avrupa alimlerine gö
re, göçebelik an'anesinin temadi eden ( sürüp giden) bir 
ifadesidir. Halbuki İslamiyeti kabul etmiş olan Türkler, 
salik oldukları dinin evamir (buyrukları) ve nevahisiyle 
(yasaklarıyla) mükellef olduklarından, aile hayatlarını 
da ona göre tanzim etmd':. mecburiyetinde idiler. Evleri
nin haricen basit ve gösterişsiz, daihilden fevkalade mü
zeyyen (süslü) oluşu, bu dini icaplann neticesidir. Sa
raylar da, ayni icapların maJhsulüdür. 

Hasılı Osmanlı mimarisinde taklit değil, asalet var
dır. Bu mimari, gerek İslam, gerek Bizans san'atlarından 
her cihetçe üstündür. Bizans'ın adi taş ve tuğladan örül
müş, diğer İslam ülkelerinin yine adi malzeme ile yapıl
mış duvarlarına mukabil Osmanlı mimarisinde cesamet-
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leri mütenasip kesme taştan ve en ala harç ve sairedcn 
inşa edilen duvarlar yükselmiştir. Osmanlı mimarisinde 
görülen, aklın ve mantıkın hakimiyeti ve bedii kemalin 
tecellisidir. 

• 
• •  

Anadolu' da  ve Rumeli' de, dokuz asırdanberi inşa etti
ğimiz mimari albide ve eserlerimiz hadsiz hesabsızdır. 
Henüz vakfiyeler, evkaf kayıtlan, şer'i :,mahkeme sicilleri, 
ilamlar, fermanlar, hükümler, buyuruldular, tezkereler, 
rık'alar, masraf ve muhasebe defterleri, tapu kayıtları, 
tari\h ve teracimi ahval kitapları, divanlar, kitalbeler ve 
sair mektup (yazılı) v� gayri mektup (yazılı olmayan) 
vesikalar ve eserler tetkik edilmediği ve hala mevcut eser
ler tesçil olunmadığı için şimdilik yanan, yıkılan, yıktırı
lan ve ayakta duran eserlerimize aid iihsai- ( istatistik !bi
çiminde) bir cetvel yapmak mümkün değildir. 

Bazı şehirlerimiz, mebzul mimari yadigarlarla bir 
müze halindedir. Bunlara « müze - şehir» demek doğru 
olur. ıBöyle bir şehri tarihi bir şehir haline getiren amil
ler, şüphesiz ki, medeniyet tarihinin takvimi seyrini gös
teren san'at eserleri ve onları terkip eden unsurların he
yeti mecmuasıdır. Her muasır şehircilik temayülü, kendi 
devirlerinin hususiyetlerine göre şehirlerin plAnlarını ve 

çehrelerini tadil etmek fikrine veya hakkına yahut daha 
doğrusu kudret ve lmkinlanna malik olsaydı istikbale 
hiç bir devrin eseri intikal edemezdi. Bu günün müterak
ki ( ileri) ziıhniyetine ve tarih usulüne göre yazılmamış 
diye tezkereleri, bugünün edelbi mesleklerine uymuyor 
diye divanları, 'bugünün resim ekollerine mensup değil 
diye minyatürleri imha (yok) etmek nasıl caiz değilse ta
rihi bir şehrin albidelerini ve o abidelerin - aslında veya 
sonradan - terkiplerine karışmış unsurları da ortadan 
kaldırmak caiz değildir. Aksi takdirde bir şehir ve dola-
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yısiyle milli tarih Jıaklkında reva göriilecek zulümlerin en 
yüz kızartıcısı işlenmiş ıolur. « İman belde» zihn iyet iyle ta
rihi bir şehri talhrip edip san 'at ve tarih kıymetinden tec
rit etmek, milli mevcudiyete bir suikasddan !başka 1bir 
şey değildir. Bu eserler bizim varlığımızın, hıikimiyetimi
zln, milliyetimizin ve medeniyetimizin tahaccür etmiş ( taş
laşmış) şahitleri, delilleri, damgalandır. Onun içindir ki, 
kaybettiğimiz topraklarda bıraktığımız eserler, müstevli
ler ( o  topraklan ele geçirenler) tarafından süratle imha 
edihnlştir. O topraklardaki hıikimiyetimizi ve medeniye· 
timizi isbat edecek binlerce abideden bugüne kadar ka
labilenler, parmakla sayılacak kadar azdır. 

(insan Mecmuası 'ndan, sayı 7, 

1938, s. 388 - 391 ) 
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